
República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLV - N° 126 TERÇA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 1990 .. BRASlLIA- DF . . 

SENADO FEDERAL 

1 ATA DA 30 REUNIÃO, EM 
1g DE OUTUBRO DE 1990 

1 . 1 - ABERTURA 

1.1.1 - COmunicações da 
Presidência 

- Inexistência de quorum 
regimental para a realiza
ção da sessão. 

- Adiamento da 
ao Dia Nacional 
dor. prevista 
da~~-

homenagem 
do Verea
para esta 

1.2 ENCERRAMENTO 

1.3 EXPEDIENTE DESPACHADO 

1 • 3. 1 - Mensagens do Senhor 
Presidente da República 

- N• 189/90 (n• 698/90, na 
orieem), referente à apro
vaçao das matérias constan
tes das Mensagens n 2 s 104 e 
105,. de 1990-CN. 

SUMÁRIO 

- N• 190/90 (n• 699/90, na 
ori~em), referente à trami
taçao das matérias constan
tes das Mensagens SM n 2 s 
134, 135, 137, 141, 142, 
144, 150, 151, 152, 160, 
161. 162, 166, 174, 175, 
176, 177. e 178, de 1990. 

1.3.2 - Comunicações da 
Presidência 

Perda da eficácia da Medi-, 
da Provisória n~ 212/90, 
que dispõe sobre a atuali
zação do Bônus do Tesouro 
Nacional e dos depósitos de· 
poupança e dá outras 
providencias. 

Perda da eficácia das Me
didas Provisórias n~s 213, 
214 e 215/90, que dispõe 
sobre a aplicação financei
ra de recursos recolhidos 
ao FNDE e dá outras _provi
dênciaS; que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao 
Orçamento da União crédito 

extraordi nár 1 o, para os 
fins que especifica;. e que 
dispõe sobre a extinção da 
contribuição sind.ical de 
que tratam os artigos 578 a 
610 da Consolidação das 
Leis do Trabalho e dá ou
tras providências. : 

Convocação de sessão con
junta a realizar-se no dia 
9 de outubro próximo·, às 18 
horas e 30 minutos, com or
dem do Dia que designa. 

2 - PORTARIAS DO 1Q SECRE-
TARIO DO SENADO FEDERAL 

N~s 22 e 23/90 

3 MESA DIRETORA 

4 - LÍDERE~ E VICE·LÍDERES 
DE PARTIDOS 

5 - COMPOSICÃO DAS COMIS
SOES PERMANENtES 

.... ... 
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PASSOS PÓIITO 
Oir.ator·Gdral do Sen•do Fl!lderal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Olretor Executivo 
CESAII AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
biretor Administr.rivo 
lUIZ CARLOS De BASTOS 
P•retÓr lndustriJII 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Otretor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GRÁRCO DO SENADO ROIEitAl. 

OlÁ-DO CONGJIESSO NACICHIIAL 
lmpres:lo sob a rcsponwblluilde da Meu do Sen~o Federal 

ASSINATURAS 

Scmestra) ········--·--···········H···········-···~----··u·-·-· Cr$1.069,00 

A ta da 3!! Reunião, em IQ de outubro de 1990 
4!! Sessão Legislativa Ordinária, da 48!! Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORA$ E 30 MINUTOS. 
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES' 

Antônio Luiz Maya Chagas 
Rodrigues - Irapuan Costa Ju
nior- Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 4 
Sts- Senadores. Entretanto, 
nao há em plenário o quorum 
regimental para abertura da 
sessão. 

Nos termos do § 2~ do_art. 
155 do Regimento Interno, o 
expediente que se encontra so
bre a mesa será despachado 
pela Presidência, independen
temente de leitura. 

A homenagem ao "Dia Nacional 
do Vereador", que hoje se co
memors, e deveria ser levado a 
efeito durante a Hora do Expe
diente da sessão de hoje. fica 
adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -De acordo com o art. 
174 do Regimento Interno. não 
serão designadas matérias para 
a Ordem do Dia da sessão 
ordinária de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está encerrada a 
reunião. 

(Levanta-se a reunião às 15 
hor~s e 1 minuto.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS 
TERMOS DO § 2s:2 do :3rt. 1"55, 
00 REGIMENTO INTERNO 

PRESID~~~Ag~MR~~ÚBLICA 
De agradecimento de comunica

ções: 

N~ 189/90 (n~ 698/90, na 
origem), de 27 de ~etembro 9e 
1990. referente a aprovaçao 
das matérias constantes das 
Mensagens n~s 104 e 105, de 
1990-CN. 

N~ 190/90 (n~ 699/90, na 
origem), de 27 de setembro de 
1990. referente à tramitação 
das matérias constantes das 
Mensagens SM n~s 134, i 35, 
137, 141, 142, 144, 150, 151. 
15.2. 160. 161, 162, 166, 174, 
175, 176, 177 e 17S, de 1990. 

COMUNICA~ÇÕES DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência comunica que 
esgotou-se no dia 29 de setem
bro próximo passado o prazo de 
tr1nta dias previsto no 
parágrafo único do artigo 62 
da Constituição, sem que tenha 
sido transformada em lei, per
dendo. portanto, sua eficácia, 
desde a edição, a Medida Pro
visória n~ 212, de 29 de agos
to_ de 1990, que dispõe sobre 
atualização do Bónus do Tesou
ro Nacional e dos depósitos de 
poupança e dá outras 
providéncias. 

Será feita_ a __ deyJda comunica
ção ao Senhor Presidente da 
Repúb1 i ca. 

A Presidência comunica que 
esgotou-se no dia 30 de setem
bro próximo passado o prazo de 
trinta dias previsto no 
parágrafo único do artigo s~ 
da constituição. sem que te
nham sido transformadas em 
1ei, perdendo, portanto, .sua 
eficácia, desde a edição. as 
Medidas Provisórias n~s 213, 
de 30 de agosto de 1990; 214, 
de 30 de agosto de 1990 e 215, 
de 30 de agosto de 1990, que 
dispõe sobre a aplicação fi
nanceira de recursos recolhi
dos ao FNDE. e dá outras pro
vidências; que autoriza o Po
der Executivo a ·abrir ao orça
mento da União crédito extra
ordinário, para os fins que 
especifica. e que dispõe sobre 
a extinção .da contribuição 
sindical de que tratam os ar
tigos 578 a 610 da Consolida
ção das Leis do Trabalho e dá 
outras providências. respecti
vamente. 

Será feita a devida comunica
ç§o ao Sénhor Presidente da 
Rept.ib1 ica. 

A Presidência convoca sessão 
conjunta extraordinária a 
realizar-se no dia 9 de outu
bro próximo. às dezoito horas 
e tri~ta minutos, destinada A 
ar;treciação dos Projetes de L.ei 
n~s 14, 15 e 16, de 1990-CN. 
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PORTARIA 
Ng 22, DE 1990 

O Primeiro Secretá~io do Se
nado Federal, no uso das atri
buições reQimentais, Resolve 
designar Go1tacaz Bras6nio Pe
droso de Albuquerque, Analista 
Legislativo. Antonio Carlos 
Ferro Costa. Analista Legisla
tivo, e Tânia Mara Camargo 
Falbo Alves da Cruz, Analista 
Legislativo, para, ·sob a pre
sidência do primeiro, integra
rem Comissão de In~uérito in-

cumbida de apurar os fatos 
constantes do Processo · n 2 

004923/90-1. 

Senado Federal, 28 de setem
bro de 1990. - Senador Mendes 
Canale, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA 
NO 23, DE 1990 

O Primeiro Secretário do Se
nado Federal, no uso das atri
buições regimentais. Resolve 
designar Francisco Naurides 

Barros, Analista Legislativo, 
Antonio Carlos Ferro Costa. 
Analista Legislptivo, e Tàn1a 
Mara camargo Falbo Alves da 
Cruz. Analista Legislativo, 
para, sob a presidência do 
primeiro, integrarem Comissão 
de Inquérito incumbida de apu
rar os fatos constantes do 
Processo n~ 011536/90-0. 

Senado Federa1 , 28 de set~ 
bro de 1990. - Senador Mendes 
Canale~ Primeiro-Secretário. 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 1990 BRASÍLIA - DF 

SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 40 REUNIÃO, EM 
2 DE OUTUBRO DE 1990 

1 .1 - ABERTURA 

1.1.1 - Comunicação da 
Presidência 

- Inexistência de quorum 
~egimental para a realiza~ 
çáo da sessão. 

1.2 ENCERRAMENTO 

SUMÁRIO 
1 .3 - EXPEDIENTE DESPACHA

DO 

1.3.1- Mensagem do Senhor 
Presidente da República 

- N° 191/90 (n• 707/90, na 
ori9em), referehte à apro
vaçao das matérias constan
tes das Mensagens SM n4 s 
138, 153, 154, 155, 156, 
157 e 158, de 1990. 

1.3.2- Comunicação 

- Do Senador Affons9 Ca
margo, oue se ausentara do 
País, nos dias 1~ e 2 de 
outubro do corrente ano. 

2 - MESA DIRETORA 

3 - LÍDERES E VICE-LÍDERES 
DE PARTIDOS 

~ - COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da4ªReunião, em2 de outubro de 1990 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ªLegislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

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

Pompeu de Sousa - José Paulo 
Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 2 
Srs. Senadores. Não há 
o quorum regimental pa~a eber
tu_r:~ .. da sessão. 

Nos termos do § 2~ do art. 
155 do Regimento Interno, o 

exped1ente que se encontra so
bre a mesa será despachado 
pele Presidência. independen
t-emente de leitura. 

De acordo com o art. 174 do 
Regimento Interno, não serão 
designadas matérias para a or
dem do Di~ da sessão ordinária 
de quinta-feira. 

Está ·encerrada a reunião. 

(Levanta-se a ~euniâo às 
7 4 horas e 50 mf nu tos.-) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS 
TERMO$ DO§ 20 DO A~T. 155, 
DO REGIMENTO INTERNO 

MENSAGEM DO. 
PRESIDENTE DA REPUBliCA 

De agradecimento de comunica
ções: 

N2 191/90 Í"~ 707/90, na 
erige~). de 1 do corrente, 
referente à aprovação das ma
térias constantes das Mensa
gens SM N~ 138: 153, 154, 155, 
156, 157 e 158, de 1.990. 

16 ....... --./\. 
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P_,JõS~ PORTO 
Dtrelor.c3eral d6 .Senado Feder•l 
"-GACIEL DA SILVA MAIA. 

! Oiretor Exl,cutivo 
• CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
f' Diretor Admi;'listn~ti~ 
i LUIZ CAALOS OE BASTOS 
· Diretor Industrial - : , . 
' FLO~IAN AÚGUSTO COUl'INHO MADRUGA 

Dtretor Adjunto 

Brasília, 24 de setembro de 
1990 

Senhor Presidente: 

De acordo com o artigo 39 do 
Regimento Interno do Senado 

r. 

·-di--

EXPEDIENTE 
~ GIIA.FICO 00 SENADO RDEIIIAL 

IIIA.o -~- ... CloNAI. 
'llltpteiSO Sôb a '~ponNbthdade d4l Mela do Se~ fec:llral 

ASSINATURAS 

Semeslral ........................... , ............................... CdlMf.-.rl' 

Federal. comunico a Vossa Ex
celência que estarei me ausen
tando do País, em viagem de 
caráter particular, no perfodo 
de 1R e 2 de outubro do cor
rente ano. 

Na oportunidade, ratifico a 
Vossa Excelência a minha ex
pressão de alta estima e 
apreço. - Senador Affonsc ca
margo. 



República federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLV - N° 128 SEXTA-FEIRA, OS DE OUTUBRO DE 1990 BRASILIA - DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1 - ATA DA SD REUNIÃO, EM - lnexistência de quoru~ 
4 DE OUTUBRO OE 1990 reQ1mental para a realiza

ção da sessão. 
1 •• 1 - ABERTURA 

1.2- ENCERRAMENLO 
1 .1 .1 - Comunicação da 

Presidência 2 - MESA OIRETORA 

3 - LiDERES E VICE-LÍDERES 
DE PARTIDOS 

~ - COMPOSICÃO DAS COMIS
SOES PERMANENtES 

A ta da 5ª Reunião, em 4 de outubro de 1990 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência doS r. Chagas Rodrigues 

ÀS 14H30MIN. ACHAM-SE .PRESEN~! Uarbas Passarinho- Alexandre O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro-
Tf5-0S SRS. SENADORES: 

1 Costa- Chagas Rodrigues·. drigues)- A lista de presença 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·GerAI do Senado Feder•l 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

.Diretor .Elcecutivo 
CESAR AUG\JSTO JO~ OE SOUZA 
Oiretor Adihlnistrativo 
lUil CARLOS OE BASTOS 
Oireror lndtistrilll 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

acusa o comparecimento de 3 
Srs. senadores. Não há o 
quorum regimenta1 para abertu
ra da sessão. 
D SR. PRESIDENTE (Chagas Ro· 

drigues) - A Presidência comu-

EXPEDIENTI: 
CENTIIO GIIÁFICO 00 SENADO fEOEIIAI. 

01411oooq~ NACIOIIIAL 
IMpresso sob .a tesponHbtl•~ d•.Mesa elo Senado Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral ......•. .--·························---··--- OU...,,eol 

nica ao P1enário que. nos ter
mos do disposto no .art. 174, 
do Regimento lnterno, o perío
do destinado à Ordem do Dia da 
sessão ordinária de amanhá, às 
S horas. foi dtspensado. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 
14,horas e 50 mfnutos.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGR.ESSO NACIONAL 
SEÇÂO 11 

AMO XLV - N• 12.9 - SÁBADO, 06 DB OUTUBRO DB 1990 . BRASlLIA - DP 

SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 6• REUNIÃO, EM 
6 DE OUTUBRO.DE 1990 

1 • 1 - ABERTURA 

1.1.1 - Comunicações da 
Presi-dência 

- Inexistência d8 quo
rum regimental para a rea
lização da sessão e desig
nação da Ordem do Dia da 
proxima sessão. 

1.2- ENCERRAMENTO 

SUMÁRIO 
1.~- EXPEDIENTE DESPACHA

DO 

1 • 3. 1 - Mensasem do Gover
nador do Distr1to Federal 

- ~· 125/90-DF (n• 98/90-
GAG, na origem), através da 
qual o Governador do Dis
trito Federal, solicita au
torização para contratar 
empréstimo interno, junto à 
Caixa Económica Federal no 
valor de 138.208.100,00 
6TN, para os fins que 
específica. 

1.3.2- Requerimento 

- N~ 347/90, de autoria do 
Senador Mauricio Corrêa. 
solicitando licença para 
tratar de interesses parti
culares. no periodo de S a 

.15-10-90. 

2 - MESA DIRETORA 

3 - LÍDERES E VICE-LÍDERES 
DE PARTIDOS 

4 - COMPOSICÃO DAS COMlS
SOES PERMANENtES 

A ta da 6!! Reunião, em 5 de outubro de 1990 
4 ª-Sessão Legislativa O rd.inária, da48 ª-Legislatura 

Presidência do Sr. Lourival Baptista 

ÀS 9 HORAS, ACHAM·$€ PR<SEN· 
TES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa- Edison Lo
bão- Lour1va1 Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival 
Baptista)- A 1ista de.presen
ça acusa o comparec!mentç de 3 
S~s. Senadores. Nao ha ~uo
rum regimenta1 pa~a a abertura 
da sessão. 

Nos termos do § 2~ do art. 
155 do Regimento Interno, o 
expediente que se encontra so
bre a Mesa será despachado 
pela Presidência, independen
temente de leitura. 

A ~residência designa pa~a a 
sessao ordinaria de terça
feira p"róxima. dia 9 de outu
bro. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

- 1 -

Veto Parcial 

PROJETO DE LEI DO OF 
N2 39. OE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 10. 

§ 10, in flné, da . 
Resolução nA 157, de 1988) 

Votação, em turno único. do 
veto parcial aposto ao Projeto 

de Lei do DF n• 39. de 1990, 
que dispõe sobre o. reajuste de 
vencimentos e 'salários doS"" 
servidores civis de Adminis~ 
tração Direta. Autárquica. 

·fundacional e lndireta do Dis
trito .Federal, e dá outr-as 
providências (dependendo do· 
rela~6~io da Comissão do Dis
trito Federal). 

-2-
~...... Veto To ta 1 

PROJETO DE LEI DO DF 
N~ 41. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 10 

§ 10, in fine, da ' 
Resolução n 2 157. de 1988) 
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PASSOS PORTO 
Dlretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor AdministratiVo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 

. EXPEDIENTE 
CENT1110 GIIÃFICO 00 SI:NADO FEDEitAL 

OIÃJIIO DO CONGRESSO NACIONAL 
trn_presso sob ~ l'etponub•f•d.ade ct. Meu do Sen.cto Federai 

ASSINATURAS 

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Semestral ·········-·-······················--····· .. ····u·•··-... NCz$ 17,04 

Exemplar Avulso ······--------------·-·-·······-···-·······- NC.S 0,11 
T•ragem; 2.200&emplares. 

Votação, em turno único, do 
Veto total aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 41, de 1990, 
de autoria do Senador Mauricio 
corrêa. que regulamenta o art. 
39 da Const'i tuição, relativo 
ao Regime Juridico dos Servi~ 
deres das Fundações Públicas 
do Distrito Federal. e dá ou
tras providências (dependendo 
do relatório da Comissão do 
Distrito Federa1). 

- 3-

Vete Par-cial 

PROJETO DE LEI DO DF 
N.2. 45, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. '1 o. 

§ 10. in fine, da 
Resolução n.2. 157, de 1988) 

Discussão em turno único~ do 
veto Parcial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 45, de 1990, 
oue dispõe sobre o Regime Ju
ridico dos Servidores Civis 
das Fundações Públicas do Dis
trito Federal. e dá outras 
prov1dêncías (dependendo .do 
relatório da Comissão dO Dis
trlto Federal). 

- 4 -

PROJETO DE LEI DO DF 
N-'< 50," OE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia 
nos térmos do art. 4.2. 

ln fine, da 
Resolução n~ 157, de 1988) 

Discussão em turno único do 
~rojeto de Lei do DF n~ 50, de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal. oue 
autoriza a desafetação de bens 
de uso comum do povo, situados 
no setor de habitações indivi
duais sul - SHIS, OL 4/9, 
4/11, 4/12, 4/13 e 4/14, re
gião administrativa I, dentro 
do espaço territorial do Dis
trito Federal, e dá outras 
providências (Dependendo de 
parecer). 

-s-
PROJETo OE LEI DO DF 

N-'< 53, DE iSSO 

(lnclufdo em Ordem do Dia 
nos termos do art 172 

II, d, do Regimento interno) 

Discussão em turno dnico do 
Projeto de Lei do DF n~ 53' de 
1990, de iniciativa do GoVer
nador do Dis_tri to Federal. que 
autoriza a Companhia Imobi11á
ria de S~a~flia- Terracap- a 
doa~ os lmoveis que especifica 
e da outras providências (De
pendendo de Parecer). 

-6-

PROJETO DE LEI DO DF 
N.Q. 43, OE 1990 

(Em r-egi me de· 
urgência nos termos 

do art. 336, c, 
do Regimento lnterno) 

Discussão em tur-no único do 
Projeto de Lei do DF n~ 43. de 
1990. de inicia~iva do Go~er-
n~do~ do Distrito Federal. que 
d1~spoe sobre o aproveitamento 
de servidores na carreira Ad
mfrfistra.ção Púb1 ica da Funda
ção Zoobotánica do Ofstrito 
Federal, criada pela Lei n~ 
~2, Oe 2$ de dezembro de iS89, 
e dá outras providências (De
pendendo de Parecer). 

- 7-

Votação, em primeiro turno, 
da proposta de emenda à Cons
tituição n~ 3, de 1989, de au
toria do Senador Marco Maciel 
e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta parágrafo ao 
art. 159 e a 1 ter a a redação do 
inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

- B-

dores. que dispõe sobre a re
muneração dos Deputados Esta
duais e dos Vereadores. 

- 9-

votação, em primeiro turno, 
da proeosta de emenda à Cons
titUlçao n~ 6. de 1989, de au
toria dO Senador Marcos Men
donça e outros 24 Senhores se
nadores, Que acrescenta artigo· 
ao texto constitucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

- 10-

Votação, em primeiro turno. 
dê proposta d~ emenda à Cons
tituição n~ 1, de 1959, de au
toria do Senador Márcio,Lacer
da e outros Senhores Senado
res, que acrescenta dispositi
vos ao Ato das Dispostções 
constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

- 11 -

Discussão, em turno suplemen
tar, do Substitutivo ao ProJe
to de Lef do DF n~ 33, de 
1990. de iniciativa da comis
são do Distrtto Federal 
(apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho). 
que dispõe ~pbre a criação de 
Ouadro de Pessoal da Câmara 
Legislativa do Distrito. Fede
ral e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n~ 296, de 1990, 
da. Comt ssão 

DIRETORA, oferecendo a reda
ção do vencido. 

- 12 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
"PRE0UDICADA 

Proposta de emenda à Consti
tuição n~ 4, de 1989, de auto
ria do Senador Leopoldo Peres 
e outros Senhores Senadores, 

~otação, em primeiro turno, 
da proposta de emenda à Cons
tituição n~ 5. de 1989 de au
tor-ia do Senador NelsOn car
neiro e outros Senhores Sena-

-que acrescenta um parágrafo 6~ 
ao art. 5~ do Ato das Disoosi-
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ções Constitucionais Transitó
rias. 

O SR. PRESIDENTE (Louriyal 
Baptista) - Está encerrada a 
reunião. 

(Levanta-se a reuni Ao 'às 
9 horas e 40 m;nutos.) 

. meios-fios em vias princi~ 
pais 21 .884m; 

. meios-fios em vias secundá
rias 107 .884m; 

. drenagem do terreno 
50.297.50m de redes de águas 
fluv'iais: 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS . calçadas, vias principais, 
TERMOS DO § 2Q DO ART. 180 32. 700m2: 
DO REGIMENTO INTERNO 

MENSAGEM DO SR. GOVERNADOR 
DO DISTRITO FEDERAL 

MENSAGEM Ng 125, DE 1990-DF 
(NQ 98/90-GAG, na o~igem) 

Brasl1ia. 2 de outubro de 1990 

Senhor Presidente do Senado 
Federal, 

Tenho a honra de submeter à 
elevada apreciação de Vossa 
Excelência o anteprojeto de 
Resolução do Senado Federal 
que autoriza o Governo do Dis
trito Federal a contratar em
préstimo interno, junto à Cai
xa Econômica Federal. no valor 
de 138.208.100,00 BTN. equiva
lente, em julhO deste ano. 
data-base do projeto, a impor
tância de Cr$ 6.662.418.206,17 
(Seis bilhões~ seiscentos e 
sessenta e dois milhões. qua-
trocentos e dezoito mil, du
zentos e seis cruzeiros e de
zassete centavos). 

Os recursos ora solicitados. 
que serão distribuídos no biê
nio 1990/1991, destinam-se ao 
custeio das obras de infra
estrutura da recém-criada Ci
dade Satélite do Paranoá, que 
abriga atualmente cerca de 
60.000 pessoas de baixa renda. 
transferidas d~ então invasão 
do Paranoá. A Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SOU, 
através da Companhia Urbaniza
dera na Nova caoita1 -Nova
cap, pretende executar as se
guintes frentes de trabalhos: 

. pavimentação em vias prin
cipais 96.300m2; 

. pavimentação em vias secun
dárias ~77.594m2; 

. vias secundárias 161 .826m2 
e ainda os serviços topográfi
cos e de terraplanagem, servi
ços de água P-Otáveis, esgota
mento sanitário e eletrifica
ção. 

Esc1areço a Vossa Excelência 
'Que o desembolso desses recur
sos dar-se-á no biénio 
1990/1991 em parcelas defini
das no cronograma físico
financeiro do contrato a ser 
firmado entre o detentor dos 
recursos e o mutuário final, 
s~_ndo o reembo1 so efetuado em 
216 (duzentos e dezasseis) 
parcelas mensais e sucessivas 
a partir do segundo semestre 
de 19~2. acrescido dos juros 
de 11% aa. mais comissão do 
agente de 1% aa,_e taxa de ad
ministração da CEF, de 2% so
bre as liberações. 

Justificando o pedido de em
préstimo em moeda nacional. é 
oportuno esclarecer que o as
sentamento popul a c i ona1 do 
Distrito Federal tem sido uma 
preocupação constante deste 
Governo, em vista do cresci
mento vertiginoso das invasões 
que. com suas moradias em con
dições subumanas. atentam con
tra pr1ncfpios fundamentais 
dos direitos do homem. 

Convém. ainda. informar a 
VoSsa Excelência que o Banco 
de Brasilia S/A, na qualidade 
de agente financeiro, e a Cai
xa Econõmica Federal. detento
ra dos recursos, manifestaram
se a favor do empréstimo pre
tendido. faltando apenas a au
toriz-ação legislativa que so
licito com q m9íor empenho a 
vossa Excelência. 

Aproveito a oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência 

protestos de elevada estima e 
consideração. Wanderley 
Vallim da Silva, Governador do 
Distrito Federal em exercício. 

ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO 
DO SENADO FEDERAL 

Autoriza o Governo do 
Distrito Federal a contra
tar empréstimo interno des
tinado as obra~ de infra
estrutura na Cidade Satéli
te do Paranoã. 

Art. 1~ É o Governo do Dis
trito Federal autorizado a 
contratar empréstimo interno, 
junto a caixa Econõmica Fede
ral, no valor de 
1~8.208.100.00 STN, equivalen
tes. em julho deste ano. a 
6.662,418,206,17 (seis bil
hões. seiscentos e sessenta e 
dois mllhóes, quatrocentos e 
dezoito mil, duzentos e seis 
cruzeiros e dezassete centa
vos). destinado às obras de 
infra-estrutura da Cidade Sa
télite do Paranoá, de acordo 
com projetes elaborados pela 
SDU-Produrb. 

Art. 2~ Esta resolução do se
nado Federal entra em vigor na 
data de sua publicação. revo
gadas . . as disposições em 
contrarlo. 

À Comissão de Assuntos 
Económicos 

REQUERIMENTO 

REQUERIMENTO NO 347, DE 1990 

Requeiro, com amparo no que 
dispõe o art. 43. i nc. I I do 
Regimento Interno, licença 
para tratar de inte~esses"par
ticu1ares. no per1odo de 8 a 
15-10-90. 

Sala das SeSsões, 5 de out~-
bro de 1990. Senador Maurl-
cio Corrêa. 
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EXEMPLAR ÚNiCO 

República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ÂNO XLV - N° 130 QU~RTA-PEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 1990 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 150• SESSÃO, EM 
9 OE OUTUBRO DE 1990 

1 . 1 ABERTURA 

1 .2 EXPEDIENTE 

1.2.1 Oficie de Presi-
dente de Tribunal de Contas 
do Distrito Federal. 

- N~ S/47/90 (n~ 1/90, na 
origem), encaminhando o 
P~ojeto de Lei do DF n~ 
58/90, que autoriza a rees
truturação dos Sérviços Au
xi 11ares do Tr~bunal de 
Contas.do Distrito Federal, 
e dá outras providências. 

1.2.2 - Comunicação da 
Presidência 

Prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de 
Lei do DF n~ 58/90, 11do 
anteriormente. 

1.2.3- Leitura de projete 

- Projeto de Lei do Senado 
n~ 171/90, de autoria do 
Senador José Paulo Bisol, 
que institui o Fundo Nacio
nal .d~ Terras e dá outras 
prov 'k:lenc 1 as. 

1.2.4- ReQuerimento 

- N~ 348/90, de autoria do 
senador Fernanao--- Henri que 
Cardoso, so·l icl tando auto
rização para ausentar-se do 

SUMÁJUO 
País nos dias 9 a 13 de 
outubro. 

1.2.5- Discursos do Expe
diente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
-Conflito no Golfo Pérsi
co. Retorno ao solo pátrio 
dos brasileiros residentes 
no Iraque. 

SENADOR ANTÓNIO LUIZ MAYA 
-Pleito eleitoral do últi
mo dia 3. Reunificação da 
Ã1emanha. 

SENADOR ALBERTO HOFFMANN -
Centenário .da colonização 
do Município de Ijuí, no 
Rio Grande do Sul. 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR 
-Considerações sobre a e
leição de 3 de outubro. 

1.2.6 -Apreciação de ma
térias 

- Requerimento n~ 347/90, 
de autori~ do Senador Mau
rfcio corrêa. lido em reu
nião anterior. _Aprovado. 

Requer1me0to n~·348/90, 
lido no Exeed1ente da pre
sente sessao. Aprovado. 

1.2.7- Requerimentos 

.- N~ 349/90, de autoria do 
Senador Irapuan Costa Jú
nior, solicitando licença 

.por 125 dias: Aprovado. 

EXEMPLAR .. 
r Fl'IHI'\.R 

- N~ 350/90, ~e autoria do 
Senador Jutahy Magalhães. 
solicitando ao Minis~ro da 
Infra-Estrutura informações 
que menciona. 

1.3·- ORDEM DO DIA 

Veto parcia1 aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 39. 
de 1990,· que dispõe sobre o 
reajuste de vencimentoS e 
salarios dos servidores cl
vi~ _d~ _adm.inlstração di re
ta. autarquias. fundacional 
e indireta do Distrito Fe
deral e dá outras providên
cias. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Veto total aposto ao Pro
jeto de Lei do DF n~ 41, de 
1990. de autoria do Senador 
Maurício Corrêa. que ,egu
lamenta o art. 39 da Cons
tituição, relativo ao Regi
me Juridico dos Servidores 
das Fundações Públicas do 
Distrito Federal e dá ou
tras providências. Votação 
adiada por· falta' de_ quorum. . . 

Veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 45. 
de 1990, que dispõe sobre o 
Regime Jurídico dos Servi
dores Civis das Fundações 
Públicas do Distrito Fede
ral, e dá outras providên
cias. Apreciação sobrestada 

nos termOs da Reso1uçao n~ 
157/88. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Ger•l do Senado Feder•l· 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretór Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
On·etor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oire1or fndU$trial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MAORUG;t. 
Ó1retor Adjunto 

Projete de Lei do DF n~ 
50. de 1990. que autoriza a 
desafetação de bens de uso 
comum do povo, situados no 
Setor de Habitações Indivi
duais Sul - SHIS, QL 4/9, 
4/1L 4/12. 4/13 e 4/14, 
Região Administrativa I, 
dentro do espaço terrfto
r1al do Distrito Federal, e 
dá outr~s providên
cias. Apreciação sobrestada 

nos termos da Resolução n~ 
157/88. .. -

Projeto de Lei do DF, n,Q, 
53, de: 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal. que autoriza a 
Companhia Imobiliária de 
Brasil ia- TERRACAP, a doa~ 
os imóveis que especifica e 
dá outras providên
cias. Apreciação sobresta
da nos termos da Resolução 
nA 157/88. 

Projeto de Lei do DF n~ 
43/90. que dispõe sobre o 
aproveitamento de servido
res na carreira Administra
tiva Pública da Fundação 
Zoobotânica do Distrito Fe
dera1. criada pela Lei n~ 
82. de 29 de de~embro de 
1989. e dá outras providên
cias. Apreciação sobresta
da nos termos da Resolução 
n~ 157/88. -

Substitutivo ao Projeto de 
Lei do DF n• 33/SO, que 
dispõe sobre a criação de 
quadro de pessoe1 da C8mar8 
Legis1ativa do Distrito Fe
deral e dá outras providên~ 
cias. Apreciação so bresta• 
da nos termos da Resolução 
nR 157/88. 

Proposta de Emenda à cons
tituição nR 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores 
senadores, que acrescenta 
paragrafo ao art. 159 e al
tera a redação do fnciso Il 
do art. 161 da Constituição 

EXPEDIENTE 
CENTJIO OIIÃFICO DO HIIIAOO FIEDEIIAL 

OIA.IIIO DO COIIIGIIESSO IIIACICINAI. 
Impresso sob a r~ponubtl•cf•de d• Meu do Senol!dO Feder•• 

ASSINATURAS 

Semestral ·-·~4····-·································--.. ········· Cl$1.06,,00 

Federal. Votação adiada por 
falta de QUorum. 

Proposta de Emend~ à Cons
tituição n~ 5, de 1989, de 
auto~ia do Senador Nelson 
carneiro e outros Senhores 
.senadores que dispõe sobre 
a remuneração dos deputados 
estaduais e. dos vereado
res. Votação adiada por 
falta"de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição nR 6~ de 1989, de 
autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senho
res Senadores, . que acres
centa artigo ao texto cons
titucional prevendo a cria
ção e definindo a competên
cia do conselho Naciona1 de 
Remuneração Pública. Vota
ção adiada por falte 
de quorum. 

Proposte de Emende à Cons
tituição n~ 1. de 1990. de 
autoria do Senador Mérc1o 
Lacerda e outros Senhores 
senadores. que acrescenta 
dispositivos ao ato das 
Disposições Constitucionais 
Tr.ans1tor1as da Constitui• 
ção Federal. votação adi
ada por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição nR 4/89, de auto
ria do Senador Leopoldo Pe
res e outros Senhores Sena
dores, que acrescenta um 9 
s~ ao art. s~ do ato das 
Disposições Constituicio-
nais à .• Transitóri-
as. Decl rada 
prejudicada. Ao Arquivo. 

1.3.1 Comunicação da 
Presidência 

Adiamento da eleição, pelo 
senado Federal, dos membros 
do Conselho da República, 
marcada para hoje, às 18 
horase 30 minutos. 

1.3.2 Discursos após a 
Ordem do Dia 

SENADOR POMPEU DE SOUSA 
Revisão constitucional em 
1993. Resultados das elei
ções de 3 de outubro. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Considerações sobre as e
leições de 3. de outubro. 
Resultados das pesquisas 
eleitorais no Estado da 
Sahia. 

SENADOR uOÃO CALMON - !
naUQUração do Instituto su
per1or de Educação do Pará. 

SENADOR EOISON LOBÃO -
C~mpanha eleitoral no Mara
nhão, e o erro das pesqui
sas ele1torais naquele Es
tlldo. 

SENADOR ODACIR SOARES 
Apelo em favor da liberação 
de recursos para a execução 
do Plano Plurianual da Em
br!!p!l. 

1.3.3. -Designação da or
dem do Dia da próxima ses· 
são 

1.4 ENCERRAMENTO 

2 - ATOS DO PRESIDENTE 

NAs 200 e 202/89, 50, 139, 
163, 165 e 187/90 
(Republlcações) 

NAs 199 a 204/90 

3 - ATO DO PRIMEIRO SECRE
TARIO 

N• 5, de 1990 (RepUb11-
caçáo) 

4 - MESA DIRETORA 
5.~ ~ÍOERES E VICE-LÍDERES 

DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DE COMIS
SOES PERMANENTES 
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Ata da 150!! Sessão, em 9 de Outubro de 1990 
4!! Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Antônio LuizMaya 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, 
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES' 

Nabor Júnior- Aureo Mel lo
Odacir Soares- Almir Gabriel 

Jarbas Passarinho- Moisés 
Abrão - Antonio luiz Maya 
Alexandre Costa - Edison Lobão 
- Afonso Sancho - Mauro Bane
vides - Humberto Lucena - Ney 
MaranhãO - Mansueto de Lavor -
Francisco Rollemberg -Lourival 
Baptista - Jutahy Magalhães -

"Gerson Camata - João camata -
João Calmon - Nelson carneiro 

Ronan Tito- Irapuan Costa 
Júnior - Pompeu de Sousa 
Meira Filho- Roberto Campos
Mendes Canale - Rachid Salda
nha Derzi -Wilson Martins
Lei te Chaves - Affonso-.... camargo 

Jorge Bornhausen- Alberto 
Hoffmann - José Paulo 8isol. 

. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -A lista de presença 
acusa o comparecimento de 33 
srs. Senadores. Havendo número 
regimental. declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteçáo de Deus, ini
ciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1~ Secretário procederá 
à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO N~ S/47, DE 1990 

(Mensagem n~. 1/SO. na origem) 

Bras í 1 i a-DF, de outUbro de 
1990. 

Excelentíssimo Senhor Presi
dente. 

Em consonância com o disposto 
na Resolução n~ 157/88 do Se
nado Federal e nos arts. 73, 
75 e 96, II, alínea b, das 
Disposições Permanentes~ com
binado com o art. 16, 1 .. do 
Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias da Cons
tituição Federal, tenho a hon
ra de encaminhar a Vossa Exce
lência, para a elevada apre
ciação· dos jlus~res Membros 
dessa Calenda Camara Alta, o 
anteprojeto de lei que autori
za a reestruturação dos Servi
ços Auxiliares do Tribunal de 
contas. do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

2. Pretende esta Corte, face 
à iminente instalação da Çâma
ra Legislativa do Distrito Fe-

deral e o aumento do número de 
Conselheiros de 5 (cinco) ~ra 
7 (sete). conforme disposicões 
insertas nos §§ 1~ e 2~ do 
art. 16 do ADCT. no parágrafo 
único do art. 75 da Constitui
ção Federal e no art. 7~ da 
Lei n~ 91-0F, de 30 de março 
de 1990, obter autorização le
gal para proceder a reestrutu
ração de seus serviços Auxi
liares, do Grupo-Direção e As
sessoramento Super1ores, com o 
fim de fazer frente às atri
buições constitucionais do 
controle externo na fiscaliza
çãO contábil, financeira, ope
racional e patrimonial do Ois·
tri to Federal. 

3. Os cargos em comissão ou 
funções de confiança de que 
cuida o art. 2~ do anteprojeto 
em tela, destinam-se a atender 
os gabinetes dos Conselheiros, 
em número de 2 (dois). cargos 
estes criados por preconcei
tos, constitucionais e em fase 
de nomeação, bem como ã rees
truturação dos Serviços Auxi
liares. previsto no art. 1 2 do 
anteprojeto. 

4. O aumento da função fisca
lizadora do tribunal, em de
corrência do notório cresci
mento das atividades adminis
trativas do Distrito Federal, 
provocou a insuficiência de 
servidores com que conta esta 
Corte para o exercício de sua 
missão constitucional e legal. 
Essa insuficiência tende a 
ag~ava~-se na medida em ~ue o 
texto constitucional delegou 
novas e crescentes atribuições 
às Cortes de Contas. dentre 
elas a de controlar as admis
sões e dispensas de pessoal. 
inclusive eventual. bem como 
das contratações de mão-de
obra .indireta. evidenciando a 
necessidade da adequação do 
quadro de funcionários espe
cializados. 

5. Diante dessa constatação, 
houve por bem esta Casa suge
rir a elevação do número de 
cargos da categoria de Analis
ta, da Carre1r~ Finanças e 
Controle Externo, na forma do 
art. 4~ do anteprojeto, que 
determina uma mfnima e 
necessária ampliação do quadro 
de servidores da atividade
fim. 

6. À semelhança das leis n~s 
33, de 12 de julho de 1989, 
64, de 14 de dezembro de 1989. 
66, de 18 de dezembro de 1989. 
68 e 69, de 22 de dezembro de 
19.89, o anteproj e to 1 art . 5A. 

defere aos· servi dores do tri
buna 1 idêntica forma de 
cálculo~ para a gratificação 
adicional por tempo de servi
ço. incidindo o seu percentual 
sobre a soma do vencimento com 
a gratificação específica das 
carreiras Controle Externo e 
Administração Pública. 

7. Com fundamento nos princí
pios constituc1onais da isono
mia e da paridade. o art. 6~ 
do anteprojeto prevê a exten
são ao Grupo-Direção e Assis
tência Intermediária-DAI. do 
Quadro de Pessoal dos Serviços 
Auxiliares do Tribunal. do 
disposto na Lei n 2 35. de 13 
de julho de 1989, que reestru
turou o grupo de igual denomi
nação do Quadro de Pessoal do 
Distrito Federal. 

8. o anteprojeto cuida. ain
da. da elevação do percentual 
fixado pelo paráorafo único do 
art. 1~ da Lei n~ 1 .546, de 15 
de abril de 1977. de 10% para 
20%. ressaltando a mínima ex
pressão que representa\ hoje, 
a idenização pelo exerc1cio da 
Presidência do TCDF. pelo seu 
inexpressivo valor financeiro. 
comparativamente com o cres
cente acréscimo de suas atri
buições e cuja base de cálculo 
permanece flxa desde a sua 
instituição, há mais de 13 
anos. 

9. Para a fiel observância do 
princípio da hierarquia sala
r-ial. introduziu-se. no ante
projeto. dispositivo vedando 
aos servidores dos Serviços 
Auxiliares remuneração supe
rior a 80% da fixada para os 
Auditores. 

10. o Tribunal de Contas do 
Distrito Federal. pela sua lo
calizaç6o geopolítica. vem se
diando a Secretaria Executiva 
do Centro de·Coordenação dos 
Tribunais de Contas do Brasil. 
com a finalidade de promover a 
cooperação das atividades afe
tas à fiscalização contábi1, 
financeira. orçamentária·. ope-

~~~i~"~~ ~on~:~~im~~lalqe;ss~ 
Conselho Oiretor daquela asso
ciação decida pela escolha de 
outra sede. Incluiu-se, no an
teprojeto. esse reconhecimento 
lega1. 

11. No que diz respeito ao 
aspecto da despesa. decorrente 
da aprovação das medidas em 
cogitação, cumpre-me esclare
cer a Vossa Excelência que o 
incremento mensa1 ,. em referên-
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cia· ao orçamento do 01strito 
Federal, será de pouca S1gnf
fi~ância, ressaltando-se QUe 
es~a Corte apenas busca dar 
cumprimento a mandamentos 
constitucionais e ordináçios 
de caráter imposi tive". --

12. Em face do exposto e em 
razao de o presente anteproje
to consubstanciar matéria gue. 
se aprovada proporcionara a 
implementação de medidas vi
sando fazer observar o texto 
constitucional. solicito de 
Vossa Excelência. finalmente. 
especial atenção dessa Egrégia 
casa Legislativa no sentido de 
atribuir regime de urgência na 
sua apreciação. 

Aproveito a oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência 
meus orotestos de mais elevada 
estima e distinta considera
cão. --Frederico Augusto 
Bastos. Presidente. 

PROJETO DE LEI DO DF 

N.Q. 58, DE 1990 

Autoriza a 
--dos Serviços 

Tribunal de 
trito Federal 
providências. 

reestruturação 
Auxiliares do 
Contas do Dis-

e dá outras 

Art. 1~ É autorizado o Tribu
nal de Contas do Distrito Fe
deral a proceder a reestrutu
ração de seus Serviços Auxi
liares, do Grupo-Direção e As
sessoramento Superiores, Códi
go TCOF-DAS-100, adaptando e 
fixando os níveis de retribui
ção. de acordo com a legisla
ção em vigor. 

Art. 5-,g_ A gratificação adi
cional por tempo ~e serviço 
Será percebida, pelos lnte
grantes das carreiras criadas 
pelas Leis nAs 2, de 30 de no
vembro de 1988. e 88. de 29 de 
dezembro de 1989, sobre o ven
cimento padrão e o valor re
sultante da aplicação do per
centual correspondente à gra
tificação específica do cargo. 

Art. 6~ Aplica-se ao Grupo
Direção e Assistência Interme
diárias do Quadro de Pessoal 
dos Serviços Auxiliares do 
Tribunal de Contas do Distrito 
Federal. no que couber. o dis
posto na Lei n~ 35, de 13 de 
julho de 1989. com as altera
ções posteriores. 

Art. 7~ o percentual previsto 
no parâgrafo único do artigo 
1~ da ~ei n~ 1.546, de 15 de 
abril de 1977. fica elevado 
para 20% (vinte por cento), 
com base de cálculo sobre o 
vencimento básico do benefi
ciário. 

Art. gR A nenhum servidor dos 
Serviços Auxiliares do Tribu
nal de Contas do Distrito Fe
deral será paga retribuição 
mens.::'ll super i o r a 80% (o i tenta 
por cento) da remuneração fi
xada para o cargo de Auditor. 

Art. 9~ A Secretaria Executi
va do Centro de Coordenação 
dos Tribunais de Contas do 
6rasil continuarã a contar com 
ãpofo administrativo do Tribu
nal de Contas do Distrito 
federa 1 . 

Art. 10. A despesa decorrente 
da execução desta lei correrá 
à conta da dotação consignada 
em-orçamento próprio. 

Art. 2-'~ Ficam criados no Oua- Art. 11. Esta lei entra em 
dro e na Tabela de Pessoal dos vigor na data de sua puq1ica
Serviços Auxiliares do Tribu- ção. 
na1 de Contas do D1strito Fe-
deral os cargos em comissão e Art. 12. Revogam-se as dispO
as funçôes de confiança. cons- sições em contrário. 
tantes do anexo. a serem pre-
enchidos nos termos da leQis- 6 SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
lação em vicor. ---Sousa)- Do .Exped1ente lido, 

consta o Projeto de Lei do DF 
Art. 3.Q A reestruturação. n_,. 58. de 1990, que, nos ter-

transformação e reclassifica- mos d_a Resolução ntl. 157, de 
ção dos cargos em comissão ou 1988. será despachado à Comis
funções de confiança, previs- são do 01strito Federal, onpe 
tos nesta lei, far-se-ão por poderá receber emendas. após 
ato do tribunal. publicado e distribuído em a-

vulsos. pelo prazo de cinco 
Art. 4-'l. Ficam criados, no dias 'úteis. (Pausa.) 

Quadro de Pessoal dos Serviços 
Auxiliares do Tribunal de Con- Sobre a mesa. prOJeto de lei 
tas do Distrito Federal, 40 que será lido pelo 'Sr. 1.Q. 
(quarenta} cargos na categoria secretário. 
de Analista de Finanças e Con-
trole Externo, prevista na Lei É lido o seguinte 
~"'.Q. 2. ·ae 30 de - novembro de 
1988. 

Parágrafo único. A distribu1-
ção dos cargos criados por 
este artigo, pelas respectivas 
classes, dar-se:-á por ato do 
trit:una1. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO 171, DE 1990 

Institui o Fundo Nacional 
de Terras e dá outras 
providências. 

O Congresso Naci-ona 1 decreta: 

Art. 1 2 O Governo Federal 
fica autorizado a instituir 0 
Fundo Nacional de Terras - FU
NATERRA. vinculado ao Ministé
rio da Agricultura. que tem 
por cbjetivc a captação de re
cursos a serem utilizados em 
operações de compra e venda de 
imóveis rurais para assenta
mento. reessentamento. manu
tenção e integração-parceria 
de agricultores. 

Art . . 2~ Constituirão o patri
mõnio do Funaterra: 

a) as dotações orçamentárias 
do Governo Federal : 

b) os resultados financeiros 
das operações de alienação ou 
cessão de direitos de glebas 
sob a administração do Minis
tério da Agricultura; 

c) terras rurais agricultá
veis devolutas e patrimoniais 
disponíveis ou outras sem des
tinação prévia que venham a 
se~ incorporadas ao patrimônio 
do Gove~no Federal; 

d) resultado operacional pr6-
pr-io; 

e) recursos provenientes das 
operações de crédito; 

f) contribuições e doações do 
setor públlco ou privado: 

_ g) terras r-esul tantas das ex
propriações previstas no art. 
243 da Constituição Federal; 

h) outras rendas. bens e va
lores a ele dest1naoos. 

Art. 3~ O acesso ao Funaterra 
dar-se-á através de financia
mento de terras próprias para 
agricultur-a. a agricultor_es 
SitUados· nas suas proximidades 
ou na mesma região. 

Parágrafo únfco. Os financia
mentos poderão ser _concedidos 
co.letiva ou individualmente. 
diretamente aos beneficiários. 
contemplando projetas de ini
ciativa do Governo Federal, 
dos Governos Est~duais e os de 
iniciativa de entidades que 
congreguem agricultores ou en
tidades cooperativas agropecu
árias. 

Art. 4Q ~oderão ter acesso ao 
Funaterra: 

a) os agricultores sem terra, 
a_ss i m caracterizados os peque
noS parceiros. posseiros, me
eiras e arrendatários, ou que 
tenham perdido qualquer dessas 
condições; 

b) os pequenos agr-i cu 1 tores 
desalojados de suas ~terFas em 
decorrencia de desapropriações 
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ou desalojados por motivos a- as normas es~abe1ecidas para 
1 hei os a sua vontade: este --Tlm. 

Art. 7~ 0s financiamentos se-
e) os agricultores CjUe não rão concedidos até a área 

possuam ferras suficientes máxima de 2 (dois) módulos 
para absorver a força de tra- fiscais por beneficiário. in
balho de sua família e/ou ge- 'ctependentemente de tratar-se 
rar renda suficiente para ga- de financiamento individual ou 
rantir a subsistência ou a e- coletivo. 
xistência digna da mesma. des
de que sua única fonte de ren
da seja a agropecuãr1a; 

d) os trabalhadores rurais 
sem terra assim caracterizados 
os assalariados ou aqueles que 
tenham perdido essa condição. 

Parágrafo único. Em qualquer 
das situações previstas no ca
put, e letras a, b, c e d, os 
beneficiários não poderão pos
suir bens ou rendas que lhes 
garantam a subsistência. 

Art. 5 2 o Funaterra será di
rigido por um Conselho de Ad
ministração. de caráter norma
tivo e deliberativo. e terá a 
seguin~e composição: 

a) 2 representantes do Minis
tério da Agr i cul tu_ra: 

b) 2 ~epresentantes do movi
mento organizado dos trabalha
dores sem terra; 

C) 2 representantes da OC6 -
Organização das Cooperativas 
do Brasil: 

d) 2 representantes da Fede
ração dos Trabalhadores da 
Agricultura. 

Art. 6~ O Conselho de Admi
nistração do Funaterra será 
presidido pelo M1n1stério da 
Agricultura, e cada membro do 
mesmo indicará um suplente 
para substituição em casos de 
impedimento e ausência. 

§ 1~ O Regimento Inte~no do 
Funaterra será elaborado pelos 
membros do Cons·e 1 ho de Adm i -
nistração e regulará a o~gani
zação, administração e aplica
ção dos recursos do fundo. 
respeitadas as normas estatul~ 
das na presente lei. 

§ 2~ o Ministério da Agricul
tura. através de seus servido
res cedidos especialmente pa~a 
essa finalidade, p~estará a
poio técnico e operacional, 
competindo-lhe. entre outras 
atribuições. a avaliação das 
terras, a análise técnica dos 
projetas, a fiscalização da 
execução dos mesmos. · 

§ 3~ A assistência técnic~-~ 
gerencial aos mutuários ficará 
a cargo dos técnicos de enti
dades vinculadas ao Ministério 
da Agricultura, Banco do Bra
sil, Secretarias Estaduais e 
Municipais, e a ~estão finan
ceira será exercida pelo Banco 
do Brasil S/A, de acordo com 

§ 1~ Os agricultores proRrie
tãrlos de até 1 (um} módulo 
fiscal que necessitem ampliar 
sua propriedade, poderão ser 
beneficiados com financiamento 
para aquisição de mais 1 (um) 
módulo f1sca1. 

§ 2~ Em se tratando de ter~a 
nua poderá ser concedido cre-
dito suplementar de até 25% 
sobre o total do financiam~nto 
para a realização de investi
mento básicos. 

§ 3~ Cada agricultor poderá 
ser beneficiado apenas uma vez 
dos financiamentos do Funeter
ra. 

Art. 8~ O financ~amento~ que 
~erá como garantia o propr1o 
imóvel através de hipoteca. 
poderá ser pago em moeda cor
rente nacional ou em produtos 
a9ricolas, senao que a apura
cao do débito corresponderá à 
Correção monetária e juros le
ga 1 s, nos termos do art . 192. 
3 3~. da Cons~ituição Federal~ 

Art. 9 9 o beneficiário amor
tizará o débito, após o perío
do de carên~ia, em parcelas 
anuais íguai~ e sucessivas, 
vencíveis no dia 30 de julho 
de cada ano. 

§ i~ O período de carência 
variarã entre 16 e 30 ·meses, 
dependendo do mês de contrata
ção do financiamento. 

§ 2~ Comprovada a frustração 
de safra através de laudo ex
pedido por técn-ico do Ministé
rio da Agricultura, o mutuário 
poaerá requerer a prorrogação 
do prazo contratual por um 
ano. transferindo-se para o 
ano seguinte os pagamentos. 
Sêhdo que o contrato poderá 
ser prorrogado tantas vezes 
quantas ocor_rerem frustrações 
de safras. 

§ 3~ Em se tratando de amor
tização das pres~ações com 
produtos agricolas. estes se
rão depositados em armazéns 
indicados pe1o Ministério da 
A_g~icultura. 

§ 4~ Os juros de mora do fi
-nane i emento não poderão u 1 tra
passar a ·1% ao mês ou 0,033333 
ao dia, e o atraso do pagamen
to de duas prestações consecu
tivas ou mais implica na res
cisão de;> contrato de pleno di
reito, independentemente de 
interpelação judicial ou 
extrajudicial 

Art. 10. Em qualquer transa
ção envolvendo áreas financia
das pelo Funaterra. este terá 
preferência na aquisição, de
vendo esta cláusula ·constar 
nos instrumentos contratuais e 
nos titulas de propriedade. 

Art. 11. Em caso de rescisão 
contratual. o valor amortizado 
será devolvido nos mesmos pra
zos e condições das prestações 
amortizadas. descontando-se as 
prestações em atraso e os en
cargos legais dai decorrentes, 
quando houver, e valor- a títu:.. 
lo de indenização pelo uso da 
terra no período de carência. 

Art. 12~ o mutuário não pode
rá, durante a vigência do fi
nanciamento, ceder, vender ou 
transferir o imóvel, devendo 
resid1r no mesmo e exp1orá~lo 
com mão-de-obra familiar ou 
eventual e durante o prazo 
çontratado. Independentemente 
da_ 1 iquidação antecipada do 
débito, não poderá efetuar a 
transferência do imóvel. exce
to por causa mortis. 

Art. 13. O Governo Federa1 
fica autorizado a efetuar, no 
Orçamento da União pare o ano 
de 19-91, crédito espe-cial cor
respondente a 0.1% do total. 
destinado à co_nstituição do 
Funaterra, bem como fica auto
rizado a realizar convêniOs, 
acordos e ajustes com.outras 
esferas administratlves, cbje
tivãndo os prop6si~os d~ pre
-sente lei. 

Parágrafo único. A dotação 
orçamentária anual destinada 
ao Funaterra não pOderá se: 
inferior, em termos reais. a 
dotação do ano imedia~amente 
anterior, e deverê Ser sufi
ciente para assentamento de 
500.000 famflias por ano nos 
primeiros três anos. Após esse 
perfodo o número será revisto. 

Art. 14. Revogam-se as dispo
sições l!m ·con-:.rârio: 

Art. 15. Esta lei entr~ em 
vigor na da"ta Cie su~ -publica
ção. 

Uustiticação 

O presente projeto de lei ·"tem 
por objetivo a constituíção ae 
um fundo financeiro (o Fundo 
Nacional de Terres- PROTERRA) 
que instrumenta! ize o Governo 
~ederal para a execução de uma 
pol ítfca- de distl"'ibuicão de 
terras para os trabã1hadores 
rurais. 

Tal projeto justifica-se pela 
lmportância de construirmos 
mecanismos que viabilizem uma 
refofma aorãria e pe1as conhe
cidas dificuldades financeiras 
do Governo Federal, que têm 
obstruí do a concr::eti ~ação do 
atendimento das demandas dos 
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trabalhadores 
terras. 

rurais sem 

Sala das Sessões. 9 de outu-
bro de 1990. Uosé Paulo 
BisoT. 

(À Comissão de Assuntos 
Económicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- o projeto lido será 
publicado e remetido à comis
são competente. 

Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr-. 1.2 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NQ 348, DE 1990 

Para os fins do disposto no 
art. 1S. § 1A do Regimento In
terno desta Casa, solicito au
torização do senado Federal 
para ausentar-me do País no 
período compreendido entre os 
dias 9 e 13 de outubro. quando 
estarei visitando a Estação 
Antárt i ca "Comandante Ferraz 11

• 

a convite do Ministro da 
Marinha. 

Sala das Sessões. 9 de outu
bro de 1990. - Fernando Henri
qUe cardoso • 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- o requerimento lido 
será votado apôs a Ordem do 
Dia. 

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

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL 
SE. Pronuncia o seguinte' 

discurso.) Sr. Pr_esidente, 
Srs. Senadores, o mundo assis
te apreensivo e amedrontado a 
evolução da crise no Golfo 
Pérsico. criada a partir da 
invasão do Kwait por tropas 
iraquianas. 

Este século jâ testemunhou 
~rag~dias de serifssimas pro
porçoes desencadeadas por a
gravamento de conflitos gera
dos por fatores diversos, en
tre eles os de rafzes económi
cas, que desaguaram em ques-· 
tões de soberan1a. cujos prin
cípios todos os países civili
zados procuram preservar como 
um património da experiência 
dos povos para a. coexistência 
das nações. 

É grande a expectativa de que 
se encontre uma solução paci
fica para esta ameaça de con
flito armado que já envolve, 
pelos sentimentos de solida
riedade internaciçnal e, por 
razões de po 1 í t 1 ca exter.na, 
vários paises. 

A maior esperança para a pa
cificação dos ânimos e a repo
sição de direitos violados re
sulta na habilidade e eficiên
cia das negociações diplomáti
cas e na interferência da ONU. 
Tem sido a diplomacia o pr~n
cipal recurso colocado a ser
viço da paz. resistindo ao a
g~avamento da situação que diz 
respeito, diretamente, a todos 
os pafses que consomem energia 
derivada do petróleo. 

Ainda sofremos economicamente 
as seQüelas das crises ante
riores ocorridas no Oriente 
Médio que desestabilizaram a 
comercialização e ~forneci
mento deste produto, hoje tão 
essencial ao funcionamento das 
economias do mundo. 

Os meios de comunicação. a 
imprensa escrita, falada e te
levisada, têm dado ampla co
bertura sobre os antecedentes 
do conflito. suas raízes his
tóricas. que remontam as ori
gens dos povos daquela região 
do Golfo, bem como têm divul
gado análises de observadores 
polfticos e especialistas em 
Questões dessa área, tradicio
nalmente envolvida em con~li
tos. como o que ocorreu anos 
atrás entre o Irã e o Iraque, 
vitimando mais de um milhão de 
pessoas. 

Paira no horizonte dos acon
tecimentos e das ~pectativas 
uma preocupação generalizada e 
uma sensaçãG-- angustiante de 
temor pelo que possa ocorrer 
com a precipitação dQS fatos. 
O mundo já armazenou em seus 
arsenais suffciente poder des
trutivo para varrer a vida no 
planeta. e ainda pesam sobre 
este século, na concepção mais 
pessimista. as sombras de pro
fecias assustadoras. 

Mas animam-nos, ~ fortalece o 
nosso otimismo, fatos que re
velam a mudança e cerração de 
rumos das diversas tendencias 
e dos pafses, em busca do en-

.tendimento, do bem-estar e da 
paz, como por exemplo o sopro 
liberal e o desarmamento dos 
esPiritos ocorridos no Leste 
europeu, induzindo a uma inu
sitada e salutar aproximação 
entre o Oriente e o Ocidente. 

.Mas o motivo··príncipal que me 
traz hoje à tribuna desta casa 
é_ o propàsito inspirado em um 
dever de justiça e no senti
mento de admiração, para re
gistrar a relevante e hábil 
atuação do ltamaraty, pelo em
penho pessoal do .insigne Mi
nistro Francisco Rezek e par
ti_cípaç,ão ·ativa da missão bra
sileira chefiada pelo eminente 
Embaixador Paulo Tarso. Flecha 
de Lima. na retirada inicial
mente de 191 brasileiros que 
se encontravam dispersos em 
território irac::~uiano. como. 
Bagdad, Basra e Ramad1, traba-

lhando em projetas da Mendes 
Uunior, Vo1kswagen, Maxion e 
Hop, sendo a maior parte deles 
da Construtura Mendes Uunior 
da qual, até o dia 5 último' 
haviam ficado lá~ numa esperà 
angustiante, 82 brasileiros 
contratados para a construção 
de uma estrada intitulada Ex
pressway. e que finalmente re
tornaram ontem, sob os aplau
sos da Nação. 

Foi a tentativa de também 
trazer estes últimos 82 patri
cios que retardou _a vinda dos 
que já 'tinham o visto de pas
saportes. mas era estratégia 
da missão diplomática chefiada 
pelo Ministro Flecha de Lima 
envidar todos os esforços. até 
o dia 5, quando expirava a va
lidade dos vistos. para tra
zer, de uma só vez. todos os 
que 1á se encontravam. 

Não tendo sido possível a 
vinda de todos até aquela da
ta, 1á ainda ficou o Ministro 
Flecha de Lima para arrematar 
as negociações. visando ã li
beração do restante, mandando 
os primeiros 191 brasi_leiros 
em avião fretado da lraqf Air
ways. que, após uma viagem de 
mais de 20 horas. chegaram em 
Brasília na madrugada do dia 
4. 

A composição dos passageiros 
era a seguinte: 121 da Mendes 
0unior. 18 da Volkswagem, 14 
da Maxion, 21 da Hop, dois di
plomatas da missão. 8 jorna
listas e 7 pessoas incluídas 
no v6o por questões humanitá
rias, entre elas. uma mulher 
grávida de 9 meses e até um 
iraqueano casado com uma 
brasileira. 

Numa época em que o êxodo de 
estrange1ros do Iraque tem 
Sldo tentado até com fugas a~
riscadas e algumas até espet•
culares e revestidas de pert• 
gosas aventuras. a negociaçlo 
desenvolvida pelo ltamaraty 
para a safda dos brasileiros 
com elegância e dignidade da 
área do conflito foi uma v1t6• 
ria que me~ece calorosas con
gratulações. que justifica ser 
comemorada com entusiasmo. 

Creditemos. também. parte 
destes resultados ao conheci• 
mento e antigas relaç6es entre 
alguns diRlomatas brasileiroa, 
como o próprio Embaixador P•u· 
1o Tarso e a diplomacia irz· 
quiana,. além da aproxima; o 
comercial existente entre o 
Brasil e o Iraque. 

Registre-se também o relevo 
que o Ministro Francisco Re
zek, Seguindo orientaçlo do 
Presidente da Repúb 11 ca, _Fer• 
nando Collor, deu a esta m1a• 
são. indo, pessoalmente, naa 
duas dcasiões, ao aeroporto 
receber os passageiros. onde 

-·· """:UC- • "'M' .,,,.~•t•'!l!!"*''"''•--» Dt-
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também estiveram membros do 
corpo diplomático da embaixada 
do referido país. 

Por conta da solidariedade e 
cooperação existente entre as 
companhias aéreas estrangeQ
ras. a Varig ofereceu a hospi
talidade da tripulação do a
vião iraquiano num luxuoso ho
tel da cidade. 

Esta foi uma operação em que 
o Governo brasileiro entrou 
com o prestigio e competência~ 
j8 his~órica, de sua diploma~ 
cia e as empresas envolvidas 
se responsabilizaram pelo cus
to total de frete, transporte 
e hospedagem. 

Foi emOcionante assistirmos 
ontem à chegada triunfante dos 
~lt1mos brasileiros, saudados 
por milhares de pessoas que 
~oram ao aeroporto vê-los re
tornar. acompanhados pelos 
principais protagonistas da 
operação e recebidos pelo ti
tular do Itamaraty, que lá foi 
apresentar aos que desembarca
vam os cumprimentos do Chefe 
da Nação. Foi uma operação que 
mexeu com os nossos brios de 
patriotismo. 

Ence~rando, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, mais uma vez 
me congratulo com o !tamaraty, 
com o seu titular, o Ministro 
Francisco Rezek, e os membros 
da missão chefiada com lnteli
génc i a e descer ti .no pe 1 o Em
baixador Paulo Tarso Flecha de 
Lima, pelo êxito alcançado 
nesta façanha diplomática que 
n5o somente tranqüilizou o Go
verno e o Pafs mas. principal
mente, trouxe muita alegria a 
tantas famll~as angustiadas 
com o destino dos seus que se 
encontravam na área do confli
to. 

Resta-nos. aguardar q~e Deus 
permita uma solução. como es
ta. pacifica para ~crise ini
ciafmente gerada pela invasão 
do Kuwait. 

O Brasil~ mais uma vez. dá ao 
mundo um exem~lo de ~confiança 
e respeito as le~s e conven
ções que regem a boa convivên
cia entre os povos, e. nesta 
ótica. de sua disposição de 
buscar insistentemente, na so
lução de seus problemas com os 
diversos países, os caminhos 
do diálogo, da negoci8ção e da 
diplomacia de a1to relevo. 

O Itamaraty mais uma vez hon
ra a memória dos seus criado
res e dos brasileiros ilustres 
que contribuíram para a gran
deza territorial e soberana de 
nosso país sem o desnecessário 
~ributo de sangue, movidoS. 
principalmente, pelo respeito 
à vida e ao entendimento paci
fico e solidário entre as 
nações. 

Mais do que de ódio e de ar
mas. o mundo para ser melhor 
precisa é de cooperação e 
diálogo. o mundo precisa de 
amor. pois este sentimento é o 
verdadeiro artífice da paz e 
do entendimento entre as pes
soas e os povos civilizados. 

Finalizando, requeiro que se
jam incorporadas no meu pro
nunciamento, as matérias pu
blicadas no \Jornal do Bra
sil do dia 3 de outubro e 
no Correio arazfliense, dos 
dias 5 de outubro e de hoje, 
intituladas; Brasileiros com 
vistos deixam Bagdá hoje: Pau
lo Tarso promete ficar até o 
fim; Brasileiros chegam; Go
verno quer liberar mais 82 a
manhã: Parentes estavam no ae
roporto; Chegam ao País os ~l
times reféns do Iraque; Diplo
matas continuam em Bagdá; Pre
sidente dá as boas-vindas; 
Colior agradece ajuda do rei 
Hussem e 67 dias de tensão no 
Golfo. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A OUE SE REFERE O 
SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO' 

~orna! de Brasil, 3-10-90 

BRASILEIROS COM VISTO 
DEIXAM BAGDA HOJE 

BAGOÁ O Embaixador Pau1o 
Tarso Flecha de Lima, chefe da 
missão diplom~tica enviada 
para tentar a liberação de to
dos os brasileiros retidos no 
Iraque, marcou para hoje, às 
14h de Bagdá (Sh no Rio), .a 
partida do avião fretado da 
Iraque Airways com destino a 
Brasí1ia. 

Paulo Tarso disse que ainda 
tem esperanças de que sejam 
concedidos na última hora os 
82 vistos de saída que faltam, 
de forma que todos os brasi
leiros estejam no vôo. Mas, 
resolveu que o avião ír~ de 
qualquer forma. Se o último 
grupo não for liberado, irão 
os 173 que já têm permissão e 
o próprio Paulo Tarso ficará 
em Bagdá, tentando liberar os 
82 restantes, 

o Embaixador Paulo Tarso 
dirigiu-se ontem~ noite para 
o acampamento da Mendes Jú
nior, a 165 quilómetros de 
Bagdá, a fim de enfrentar uma 
platéia de mais ~e 200 ansio
sos empregados da emprefteira, 
Ele anunc~ou a partida do a~ 
vi ão·. o e~ue representou um a .. 
lívio para os mais eKc1tados. 
os 120· opel"ários ligados ao 
projeto de 1rr1gaç6o Sif!o que 
já têm seus vistos de saída e 
não entendem por qu• n!o são 
mandados logo de volta ao 
Brasil. o emba1xodor exp11cou 
também aos 82 vinculados ao 
projeto da rodovia Expressway 
qu~ seu caso cont1nua emperra-

do pelas autoridades iraquia
nas, embora Já tenha havido um 
acordo para a suspensão do 
contrato. 

Atraso - A viagem do Embaixa
dor Paulo Tarso para o acampa
mento atrasou três horas por
que a chancelaria iraquiana 
demorou a emitir o salvo
concuto necessário para a che
gada até o 1oca1. A delegação 
brasileira só chegou ao acam
pamento após as 24h Sh no Bra
sil Diplomatas estrangeiros 
têm sua movimentação limitada 
a um raio de 25 qui1ômetros em 
torno de Bagdá. Além desse li
mite é necessária autorização 
especial. 

Paulo Tarso afirmou que 
tentará mostrar aos brasilei
ros no acampamento · que sua 
salda está dependendo apenas 
da resolução de problemas 
burocráticos. "Mas temos de 

~~~8~xp~~arc~~~ee0~ãohád~~;~~~ 
realiz~r negociações para 
prorrog-á-1 os". E 1 e observou 
que se os 82 vistos restantes 
não saírem hoje, o avião 
partirá assim mesmo com aque
les que já obtiveram autoriza
ção das autoridades iraquia
nas. 

o Jumbo do Iraque A1rways 
deverá Chegar na madrugada 
desa hoje em Brasi1 ia. _se_ os 
82 da Exoressway não tiverem 
obtido vista, estarão a b'ordo 
cerca de 200 pessoas. A dele
gação diplomática especial 
terá então de se dividir. o 
Embaixador Paulo Tarso e o 
conselheiro Eduardo Prisco fi
cam em Sagdá, segundo as ges
tões para 1iberar os restantes 
brasileiros, partem no Jumbo o 
embaixador Antônio de Amaral 
Sampaio. chefe do Departamento 
do Oriente Próximo do ltamara
ti, e o ministro Sérgio Tuli
kian. especialista em assuntos 
árabes, atualmente cônsul
geral em Assunção. 

Paulo Tarso voltou deSanimado 
no início da tarde de ontem, 
depois de uma reunião na chan
celaria iraquiana. Seus inter
locutores lhe dissera~ nova
mente que não havia nennum 
prob1em~ e que os vistos de
pendiam apenas de aprovação 
final das" altas a1tor1dades". 
como está ficando muito próxi
mo a data em que expirB mais 
da metade dos vistos de salda 
já concedidos, oue vencem n~ 
sexta-feira. o embaixador re
solveu marcar o vôo e não cor
rer maiores riscos de retro
cesso. 

Era possível notar, nos últi
mos dois dias, que a tensão 
aumentava. não apenas entre os 
diplomatas, mas também no cír
culo dos brasilei~os~ anciosos 
por irem embora deste país. O 
acampamento da MenPes Júnior é 
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o principal foco de inquieta
ção e, ontem, amanheceu sob a 
tensão de uma noticia espalha
da por émpregados locais da 
empresa. Eles diziam ter ouvi
do na transmissão em árabe, da 
voz da América. a emissora de 
rádio internacional de Wa
shington, que o Presidente 
Fernando Collor teria feito um 
comentário ofensivo ao presi
dente Sadam Hussen. 

Rádio peão -os que contaram 
a primeira versão se encarre
garam de amoenizã-1a, dizendo 
que provavelmente se tratava 
de uma invençáo dos america
nos. Mas a rádio peão, como os 
operários costumam chamar a 
cadeia de boatos que se esta
beleceu no acampamento, 
encarre~ou-se de descriminar o 
medo de que a noticia poderia 
criar um clima de retaliação 
contra o Brasil, dificultando 
a saída dos brasileiros, mesmo 
daqueles que já tinham visto. 

Outras noticias de comentá
riós do Presidente Co11or, re
petidas pelas emissoras inter
nacionais. já tinham aumentado 
a apreensão entre os brasilei
ros nos últimos dois ou três 
di as. O pesso.;3._1 do acampamento 
da Mendes ~únior. onde poucos 
falam idiomas estrangeiros. 
passou a ligar mais 
freqüentemente cara Bagdá, 
tentando obter informações dos 
grupos de outras empresas que 
se encontram na capital. Eles 
tentavam checar até mesmo as 
informações que os executivos 
da Mendes Júnior lhes passavam 
sobre a situação dos demais 
brasileiros retidos no Iraque, 
como datas de vencimento dos 
vistos de saída já obtidos. 

Ao descrever a situação no 
acampamento, os executivos da 
empresa advertiram que a única 
forma oe amenizar a decepção 
do~ 82 ~perários ameaçados de 
serem de1xados p~ra tras seria 
a promessa de que o Embaixador 
Paulo Tarso ficaria no Iraque, 
prosseguindo as gestões para 
1 'iberá-los. _ 

Assim que decidiu mândar o 
avião fretado hoje mesmo. com 
ou sem os 82. Paulo Tarso re
solveu dar a notícia pessoal
mente aos operários. Havia uma 
grande expectativa e até mesmo 
um disfarçado temor sobre a 
reação que poderiam ter os 
operários diante da notícia a 
ser dada à noite pelo embaixa
dor. 

Diplomatas não conseguiam o
cultar o incómodo causado pela 
nota oficial_ que receberam da 
chancelaria iraquiana pedindo 
o envio de um carregamento de 
leite em pó, destinado às 
crianças deste país. Mesmo 
tendo sido interpretado como 
uma circular, o documento des
pertou temores de que os ira-

quianos poderiam vir a exigir 
alimentos ou algum outro pro
duto em troca da liberação dos 
brasileiros. como a posição do 
Brasil tem sido a do ma1s es
trito (e os iraquianos consi
deram até exagerado) respeito 
ao embargo da económico uma 
exigência deste tipo poderia 
to~nar o impasse da liberação 
dos brasileiros ainda mais 
perigoso. 

Nos últimos três ou quatro 
dias, a simples observação do 
movimento na Embaixada do Bra
sil revelava que estava haven
do dificuldades até na conti
nuação dos cantatas com os in
ter 1 ocutores 1 raqu i anos da 
missão brasileira. o Embaixa
dor Paulo Tarso ainda fazia. 
declarações otimistas. mas o 
que se notava é que havia u~~ 
realidade bastante pessim1sta: 
os vistos do último dos cinco 
grupos de brasileiros não saí

·am simplesmente porque não ha
via vontade política por parte 
do governo. 

'com a aproximação da dat~ de 
vencimento dos vistos já con
cedidos. o clima ia piorando. 
O SriGadeiro Hugo Piva, chefe 
do grupo de 21 engenheiros e 
técnicos que veio trabalhar no 
projeto de um míssil ar-ar, 
recebeu indicações claras de 
que se seu pessoal não deixas
se o país no prazo do visto. o 
adiamento da permissão de via
gem seria praticamente impos
sível. Considerando esta si
tuação, e a insistência do em
baixador Paulo Tarso de só 
sair com todos os brasileiros 
de uma só vez. o brigadeiro 
elaborou um plano de contin
gência: usou toda a sua in
fluência local· para fazer re
serva de 22 lugares no vôo 
para Amã na quinta-feira, vés
pera do vencimento dos vistos. 

os outros grupos (18 da 
Wolkswagen. 14 da Maxion e 120 
da Mendes Júnior) ficaram na 
total dependência da decisão 
do Governo brasileiro sobre a 
ordem de partida do vôo freta
do da Iraqf Airways. Finalmen
te, ontem. o Embaixador Paulo 
Tarso tomou a decisão de mar
car a partida para hoje. 
(R.C.A.) 

úornal do Br9~il, 
3-10-90 

PAULO TARSO PROMETE 

FICAR ATÉ O FIM 

ACAMPAMENTO EXPRESSWAY, Ira
que- 11 Por favor, · Excelência, 
a gente não agüenta ma1s essa 
guerra de nervos. Sempre nos 
pedem compreensão mas nós es
tamos há dois meses ouvindo 
promessas. Pergunte aos dois 
médicos do acampamento para 
ve'r como isso está atacando os 

nervos. É uma carga muito vio-
1 ent~ . de emoção", disse 0 
operar1o Luiz L·ourenço. Ele 
transformou sua pergunta ao 
embaixador Paulo Tarso Flecha 
de Lima num desabafo que pare
cia retratar a anQústia dos 
mais de 200 operários da Men
des Júnior. que ouviram na ma
drugada de hoje (hora local), 
pela segunda vez~ o enviado 
especial do presidente Fernan
do Collor. 

o embaixador foi recebido com 
mais palmas e entusiasmo do 
Que no primeiro encontro. há 
Quase duas semanas. quando es
tava iniciando as gestões jun
to ao governo de Bagdá para 
liberar os brasileiros retidos 
neste país. Desta vez, Paulo 
Tarso trouxe a notfcia mais 
ansiada pela maioria: a de que 
o avião fretado da Iraqi Afr
ways partirá hoje, com destino 
a Brasília, mesmo oue fiquem 
para trás os 8.2 operários _ e 
engenheiros da Expressway, 
que. como Luís Lourenço. ainda 
não receberam os vistos de 
saída. Era o que os 120 con
tratados para o projeto ~ifão 
queriam ouvir, pois eles já 
estão com vistos de saída que 
vencem esta semana. 

Paulo Tarso acenou com uma 
"grande chance" de que os VlS
tos do pessoal da Expressway 
sejam concedidos ainda ho~e de 
manhã. com tempo suficlente 
para que todos embarquem no 
võo fretado (mesmo que tenha 
·de atrasar a partida por algu
mas horas). Mas avisou que era 
preciso enviar logo cedo. para 
o ,aeroporto. o grupo que já 
tem vistos. Como garantia aos 
82 que. eventualmente. terão 
de ser deixados aqui, o embai
xador prometeu ficar no Iraque 
até que eles também sejam 
1 iberados. "Estou até tra:zendo 
a minha patroa para ficar aqui 
comigo". disse o embaixador, 
que se esforçava por usar a 
linguagem mais· adequada para 
uma platéia, onde a maioria 
era de operários (R.C.A.) 

Correio Braz;liense 5-10-90 

BRASILEIROS CHEGAM 

Paulenir Constâncio 

Depois de uma escala que du
rou quase duas horas no Aero
porto Internacional de B~así
lia, os 191 brasi1elros que 
estavam retidos no Iraque em
barcaram por volta de oito da 
manhã para suas casas. O clima 
na chegada ao Brasil foi de 
tranquilidade. embora um atra
sq de quase três horas em Ca
sablanca. no Marrocos, tenha 
retardado a chegada. Foram 
mais de 20 horas e no desem-

~:rg~;s:~e~~~;i~~aVõOc:~~:gf~i 
da lraqi Airways deram al~umas 
entrevistas, manifestando a 
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esperança de verem. ainda esta 
semana, liberados os 82 brasi
leiros que se encontram na Ex
p~essway e não obt1veram seus 
vistos para saída de Bagdá. 

Os primeiros a desembarcar 
fizeram questão de desfraldar 
uma bandeira do Brasil, que 
es~eve o tempo todo com seu 
dono, o mineiro Walter Cândido 
Bastos. "Estou senti do orgu
lho. muito orgulho de ser 
brasileiro". disse emocionado 
na saída do terminal de desem
barque internacional. 

Alguns brasilienses e até um 
iraquiano naturalizado brasi
leiro foram ao aeropo~to espe
rar parentes que chegaram no 
võo. Eles disputavam espaço 
com os comités de recepção en
viados pelas empresas Mendes 
Júnior, Maxion e Volkswagen 
para fazer a triagem de seus 
empregados e encaminhá-los, em 
aviões f~etados à TAN e à Va
rig, para São Paulo e Belo 
Horizonte. Os passageiros da 
Maxion deixaram para fazer a 
vi~gem para casa somente ã 
tarde, em vôo de carreira. com 
saida prevista para 14h. Os 
demais embarcaram às Bh15min 
nos aviões fretados. 

Apesa~ do ~eforço no esquema 
de serviço da lnfraero~ na se
gur~nça da Policia Federal e 
na Alfandega, os 191 passagei
ros esperaram quarenta minutos 
no saQuão de baQagem. o dele
gado de Polícia Federal, úosé 
Sampaio Braga, da Delegacia de 
Polícia Maritima. Aérea e de 
Fronteiras. alegou que ''a ba
gagem se espalhou demais no 
interior do compartimento do 
aoeing". 

Além dos memores do corpo 
diplomático do Iraque, estavam 
também na recepção em Brasília 
o ministro das Relações Exte
riores. Francisco Rezek. e 
oito funcionãrtos do Itamara
ti. 

correio Braztliense, 5-10-so 

PARENTES ESTAVAM 

NO AEROPORTO 

Os brasi1e1ros que retornaram 
ontem do Iraque não tiveram 
nenhum esquema especial de 
boas vindas. mas, mesmo assim, 
os poucos parentes de alguns 
que residiam na região não 
deixaram de recepcioná-los no 
aeroporto. Os primeiros a che
gar foram Argemiro Sérgio de 
Oliviera, aposentado, da Men
des Júnior (morador de 
Luziânia). a mulher. Maria da 
Peryha, e o filho. ~êrQio Oli
velra, para rever Serglo Pes
soa de Oliveira, chefe de su
primentos da empresa em Sifão, 
irmão de Argemiro. 

Foram quatro horas de expec
tativ·a, pois nem sabiam ao 
certo se ele era um dos que 
estavam liberados pelo gove.rno 
1raguiano. A~gemiro não v1a o 
irmao há mais de um ano e es
~ava apreensivo quanto ao seu 
destino, apesar de ser o sexto 
ano de permanência de Sérgio 
Pessoa nas equipes da empresa 
que trabalham em Bagdá. 

Sérgio. segundo ele, traba
lhou no Iraque boa parte do 
oeríodo da guerra Irã-Iraque~ 
6 que cont~ibu1u para a tran
quilidade da famflia no 
Brasil. Ele é casado com Geni 
Conrado de Oliveira e mora em 
curitiba. Na última vez que 
falou com o irmão, ele não 
conseguiu saber muita coisa. 
pois a ligação foi cortada. 
"No tempo da outra. guerra isso 
não acontecia". diz. Para Ar
gemiro o momento do encontro 
foí de muita emoção. pois 
trouxe a certeza de que estava 
tudo bem. Depois de um contato 
breve_e da troca de abraços. 
Sérgio "embarcou para M1nas 
Gerais. 

Éber Ferreíra F1lho, médico 
da mesma empresa. ta~bêm foi 
recep_cionado em Brasília pelos 
familiares. Ele é sobrinho do 
engenheiro calculista, ~osé de 
Melo, maS vinha com mais 
freqüência ao Brasil. Casado e 
residente em Belo Horizonte. 
mandou a mulher e os filhos na 
frente. pouco antes dé estou
rar a crise no Golfo. Decidi
do, diz que "vo1ta ao Iraque 
assim que tudo acabar". mesmo 
diante de um pedido do pai, 
que não pretende viver mais 
estes momentos de tensão. 
Dianne Litorasse. brasileira, 
casada com um Éiraquiano. foi 
paciente de ber durante o 
võo. O médico informou que a 
gestante não aprese~tou pro
blemas durante o vão. 

Correio ·arazi 1 iense, 5--1 ó..:-90 

GOVfRNO QUER L!SERTAR 

MAIS 82 AMANHÃ 

o governo tem esperanças de 
llbertar até amanhã os 82 bra
sileiros ainda retidos no 
Ir-aque. Esta é a ú1 ti ma das 
várias promessas feitas pe1o 
governo Saddam Hussein ao em
baixador Paulo Tarso que per
maneceu em Bagdá com a missão 
de s.ó vcn ta r quando esse grupo 
conseguir o visto de salda. 
Assim que forem liberados, se
rão colocados em um avião lra
quiano. de menor porte. leva
dos até o ponto mais próximo 
fora do país. de onde ser~o 
trazidos possivelmente pelo 
avião da Força Aérea Brãsi1ei
ra (FAB). 

"São vistos de saida aéreos, 
não há como deixar o Iraque 
pe1a via terrestre". informou 
o Ministro das Relações Exte
riores. Francisco Rezek, logo 
depois de recepcionar os bra
sileiros no Aeroporto Interna
cional de Brasília. 

o chanceler aproveitou para 
dar ~lguns recados para os 
1raqu1anos. Reclamou. mais de 
uma vez, da demora na conces
são dos vistos afirmando sen
tir uma alegria parcial com a 
chegada dos brasileiros. já 
que outros cidadãos permanecem 
retidos no Iraque. O governo 
oficializou sua queixa na nota 
oficial que deu as boas vindas 
aos que chega~am. 

"Os sentimentos de alegria 
pelo retorno se vêem. contudo. 
toldados inevitavelmente pela 
frustração por que não tenha 
sido a1nda possivel asseçurar 
a volta ao Pafs de todos os 
brasileir.os que se encontram 
no Iraque", diz a nota bem a.o 
estilo do chanceler RezeK. 

Atentos~ vários diplomatas da 
embaixada iraquiana se mistu
raram com os jornalistas para 
ouvir a longa entrevista do 
ministro. Escutaram calados 
Rezek dizer que o longo pro
cesso de negociação para libe
ração dos brasileiros provoca
va um desgaste nas re1ações 
com o Iraque. Mas. certamente 
registraram a declaração do 
ministro de que isso pode vir 
a ser superado caso o final 
dessa história seja feliz. 

o chancele~ voltou a afirmar 
não ter havido barganha nas 
negociações para liberação dos 
brasileiros. Mas admitiu, pela 
primeira vez. que os Iraquia
nos se queixaram do fato de 
mercadoria brasileira não ter 
sido desembaracada no Iraque. 

Corl""_eio Br-azj 1 iense, 5-10-90 

"O Bras11 respondeu que este 
não era um problema noSSo". 
afirmou o ministro lembrando 
que os barcos n~o eram de ban
deira brasileira. 

- Rezek confessou que passou 
por.momentos de tensão durante 
sua permanência em Praga. na 
República Tcheco e. Eslovaca, 
nos primeiros dias do mês, por 
causa do problema iraquiano. 
Primeiro por causa do inciden~ 
te provocado pelo Departamento 
de Estado dos EUA que distor
ceu a conversa que o presiden
te Fernando Collor tivera, no 
do_mi nQo. com o presidente ame
ricano, George Bush. As infor
mações eram de que Cbllor te
ria feito duras crfticas a Sa
dam Hussein. O outro problema 
que preocupava o ministro era 
o fato dos 174 bras11eiros es
tarem por expirar. 



5460 Outubro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Quarta-feira 1 O 

N~ opinião de Rezek, brasi
leiros e iraquianos trabalham 
com tempos diferentes. Enquan
to que para o B-asi1 esse é um 
processo longo e des9astant~, 
para o Irague a questao bras1~ 
1eira esta sendo administrada 
no tempo apropriado. 1 

Correio Braziliense. 9-10-90 

CHEGAM AO PAÍS OS ÚLTIMOS 

REFÉNS ÕO !RAQU.E 

Liana Sabe 

Mais de duas mil pessoas re
ceberam ontem no Aeroporto In
ternacional de Brasllia, os 
últimos S2 brasileiros que 
trabalhavam no Iraque. Depois 
de uma viagem de 18 horas e 
meia, que começou domingo à 
tarde em Bagdá. o 1'Boeing" 707 
da Iraqi A1rways aterrisou às 
15h25min. o mezanino do aero
porto, a multidão ap~audiu os 
brasileiros que foram recebi~ 
dos junto à escada do avião 
pelo chanceler Francisco 
Rezek. o primeiro a desembar
car foi o embaixador Paulo 
Tarso Flecha de Lima, que ne
gociou a liberação dos brasi
leiros que estavam no Iraque, 
inclusive dos 191 que che~aram 
semana passada. Satisfelto e 
vitorioso, o embaixador resu
miu em duas palavra o que di
ria. mais tarde ao presidente 
Collor. no Palácio do ?lanal
to: Missão cumprida. 

O único incidente na longa 
viagem entre erasília e Bagdá 
ocorreu ainda em solo iraqui
ano. Um engu1ço no piloto 
automático fez com que a em
presa substituisse o 11 Soeing" 
avariado por outro avião, de 
igual porte que. coincidente
mente, foi vendido à lraqi A
irways pela varig. Apesar do 
atraso de quatro horas. a via
gem transcorreu tranqüila. 
uAté as crianças suportaram 
mui to bem". disse Paulo Tarso, 
referindo-se a uma família de 
refugiados do Kuwait que ele 
repatriou._ Sua mulher Lúcia 
Flecha de Lima. que esteve nos 
últimos dias em Bagdá fazendo
lhe companhia, trazia pela mão 
a menina Nádia, de 10 anos, um 
dos seis "filhos menores da 
brasileira Fátima Azia Santos 
Hamad. 

No desembarque. houve uma 
surpresa. Quando foi aberta a 
porta do avião, um grupo d_e 
agentes de segurança do gover
no iraquiano exibiu, por al
guns minutos diante das auto
ridades e das câmeras de tele
visão, um retrato do presiden
te Saddam Hussein. o gesto 
provocou reações distintas no 
público: alguns aplaudiram, 
outros vaiaram. 

Os agentes da polfcia secreta 
do presidente do Iraque bem_ 
como a trfpu1açáo estão hospe
dados no Naoun Plaza Hotel. A 
partida do avião iraquiano 
está prevista para hoje às 18 
horas. depois de ser submetido 
à inspeção exigida pelo embar
go comercial da ONU contra o 
Iraque. 

Ao chegarem. os brasileiros 
já encontraram um esquema de 
recepção prepa\~do pela Mendes 
Júnior. Um av1ao estacionado 
no pátio do aeroporto, já es
tava fretado pela emPresa para 
levar 78 funcionários para 
Balo Horizonte. os outros qua
tro tiveram outro destino. Da
vid Chumb Anastácio ficou em 
Brasflia. enquanto Edécfo Ro
drigues da Silvia e José Au
Qusto Brandão seguiram em võo 
regular para o Rio de Jane1ro. 
O quarto funcionário da Men
des, Sérgio Estavam Plissari 
embarcou para São Paulo. 

Enquanto os brasileiros a
guardavam a liberação de sua 
bagagem, o chanceler Francisco 
Rezek e o embaixador Paulo 
Tarso Flecha de Lima, deixaram 
a saia de desembarque em meio 
a um enorme tumulto. Emociona
do, Rezek confessou seus 
temores: "0 êxito era espera
do. mas como se tratava de uma 
missão profundamente difícil, 
não se podia prever nada". 
Gritos e empurões se mistura
ram às declarações que ambos 
fizeram à imprensa. A adminis
tração do aeroporto só mandou 
um contin~ente policial depois 
que os Jornalistas pediram. 
tamanha foi a dificuldade para 
os profissionais se aproxima
rem das autoridades cercaOas 
pela multidão. 

Corre f o Braz i 1 f ense, 9-1 o-so 

PRESIDENTE OÁ 

AS BOAS-VINDAS 

o Chanceler Francisco Rezek 
chegou ontem ao aeroporto para 
recepcionar os brasileiros le
vando uma mensagem de boas
vindas do Presidente Fernando 
Collor de Mel1o. Na nota de 14 
lfnhas. em que o presidente se 
dirigiu ao último grupo de re
féns liberados pelo Iraque. 
Collor destacou que todos os 
esforços diplomáticos se deram 
dentro do "estrito respe1 to" 
âs decisões das Nações Unidas. 

Todos_ os postos do Bras11 no 
ex-terior e as missóes diplomá
ticas no País também receberam 
um comunicado do Itamarati in
formando o retorno de grupo 
que ainda se encontrava no 
Iraque. No comunicado. o Mi
nistro Rezek felicitou 'O em
balxador Paulo Tarso. cujo 
traba':ho considerou de "excep-

cional valor" e também os 
funcionários da embaixada do 
Brasil em Bagdá, que contrl
buiram para o sucesso da 
missão. 

Correio Brazfliense~ 9-10-90 

DIPLOMATAS CONTINUAM 

EM BAGDÁ 

Apesar do final feliz da ope
ração de resgate dos brasilei
ros retidos no Iraque - uma 
novela que durou 67 dias o 
Itamarati não garante a manu
tenção das relações especiais 
que existiam entre Brasflia e 
Bagdá até a ocupação do Kuwait 
por forças iraquianas. Sobre o 
futuro dessas relações. Rezek 
disse que 11 é muito diffcil fa
zer uma prevlsão dentro do ca
lor da crise". 

Segundo o ministro, a norma
lização do diáloQO político 
Brasil-Iraque val depender 
agora. de uma solução pare o 
conflito do Go-lfo Pérsico. Ele 
acredita. porém. que exlstem 
indfcios mais favoráveis do 
que havia há algum tempo para 
uma solução ~e paz. 

Depois de abraçar o chefe da 
missão especial que negociou 
os vistos de saída para os 
brasileiros. Francisco Rezek 
fez questão de ressaltar que 
nas negociações prevaleceram o 
bom senso, a razão e o 
di rei to. ''Foi com base nessas 
três armas que a diplomacia 
brasileira conseguiu persuadir 
e convencer as autoridades i
raquianas. aliás, com muito 
sucesso". afirmou. 

Rezek acredita que o trunfo 
do Brs11 nas últimas negocia
ções com o Iraque foi a per
cepção. pelo governo iraquia
no, de que o povo brasileiro 
esteve atento e preocupado. 
Ele salientou ai rida o fato de 
não ter havido um único arra
nhão nas prescrições das Na
ções Uni das._ 

O Brasil não cogita alterar a 
representação diplomática em 
Bagdá. Ainda ficarão no Iraque 
o Conselheiro René Loncan, en
carregado de negócios da em
baixada, o secretário Carlos 
Alberto Ribeiro Reis e mais 
dois funcionários administra
tivos, além de 11 outros bra
sileiros empregados da Cons
trutora Mendes Uúnior, que têm 
a tarefa de guardar o equipa
mento utilizado pela empresa 
na construção de obras. 

Segundo o Ministro Rezek. o 
grupo que ficou é composto de 
"pessoas especi a 1 mente qual i
ficadas para enfrentar esta 
situação por mais tempo", os 
11 funcionários da Mendes es
tão distrtbufdos em dois 
endereços. (L.S.) 
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Correio Br~iliense, S-10-90 

COLLOR. AGRADECE A0UDA 

DO REI HUSSEIN 

uozafã Cantas 
o Preside"n·t·e·i=ernando Co11ór 

de Mello vai ligar hOJe~ pela 
manhã. para o· Rei Hussein. da 
~ordânia, para agradecer as 
suas gestões junto eo governo 
iraquiano parà liberação dos 
brasileiros que estavam reti
dos no Iraqúe. Foi no dia 29 
de setembro último que o Pre
sidente Fernando Collor tele
fonou para o Rei Hussein, para 
pedir a sua intervenção. no 
sentido de liberar os brasi
leiros. Collor estava em Nova 
Iorque. Foi, sem dúvida. uma 
participação importante nas 
negoc'iações. 

Ontem, o Presidente Fernando 
Collor recebeu a missão 
diplomàtica ~ue realizou as 
negociações para liberação dos 
brasile1ros. Depois de desem
barcar no Aeroporto Interna-. 
cional de Brasil ia. os membros 
da missiS.o foram· levados pelo 
Ministro das Relações Exterio
res. Francisco Rez~k. A missão 
era composta pelos Embaixado
res Paulo Tarso Flecha de Lima 
(Chefe) e Antonio Amaral Sam
paio e pelo conselheiro Eduar
do Prisco Paraíso. Eles fize
ram para Collor de Mello um 
rel~to das negociações. 

Após a audiência, o Ministro 
Francisco Rezek disse que não 
era· possível definir as rela
çõeS com o Iraque, nos seus 
aspectos definitivos, devido 
ao ~mbargo decretado pelo Con
selho de Segurança das Nações 

ciso saber usar o senso de o
portunidade e os demais ins
trumentos ofer~cidos pelo Go
verno bras1le1ro. 

Quanto aos 11 brasileiros que 
ficaram retidos no Iraque, a 
embaixador afirmou que eles 
fa~am voluntários, porque era 
necessário, já que existem o
perações a serem zeladas. A 
esco1ha, de forma nenhuma. foi 
uma imposição da autoridade 
brasileira, garantiu. o pri
meiro grupo de brasileiros, 
composto de 174 trabalhadores 
da Mendes Júnior~ do P~ojeto 
Piva. da Volkswagen e da Ma
xion, chegou a Brasflta às 3h 
da madrugada da quinta-feira. 
Os 82 brasileiros que chegaram 
ontem são todos trabalhadores 
da Mendes Júnior. 

Correio Braziliense 9-10-90 

67 DIAS DE TENSÃO NO GOLFO 

Roberto H i 11 as 

Os brasileiros que sairam do 
lraque e do Kuwait ocupado vi
veram muitas semanas de um 
cl_lma de pressão psicológiCa 
qüé até mesmo tarimbados mili
tares não costumam resistir. 
Prova de que nem todos estavam 
tranqüilos~ detidos no Oriente 
Médio~ deu o motorista José 
Leandro do Carmo Filho, da 
Mendes Júnior. que ao retornar 
ao Brasil, no dia 25' de agos
to, informou que os retidos no 
acampamento da Expressway, ro
dovia iraquiana. incendiaram o 
clube de lazer em protesto 
contra a permanên'cia forçada 
a 1 i . 

Unidas. Mas, admitiu que exis- Quando chegou o último grupo, 
tem boas condições para reta- ontem, completaram-se 67 dias 
ma da das r e 1 ações bi 1 a tera_i s. de tensão, intensas negocia
ouanto à saída dos brasileiros ções, em que se destacaram 
divididos em dois grupos. o dois diplomatas, o~Embaixador 
ministro observou que o embar~ --~aula Tarso Flecha de Lima, 
que escalonado foi decorren~e chefe da missão que foi libe
de circunstâncias e à medidá raros braSilE:'rros. e o encar
que Os vistos eram concedidos regado de negóciOs brasileiros 
de acordo com o vencimento _da- em Bagdâ, Conselheiro René 
autorização Se permanência dos Loncan. que ahtes da chegada 
brasileiros. Ele revelou que o da missão de alto nlvel atuam 
Brasil torce para uma safda intensamente junto a todos os 
pacifica da crise do GolfQ escalões dO governo do ditador 
Pêrs'i co . · _ SaCJdarn ~usse i n. 

o· Embaixador Paülo Tarso dis
se Que os instrumentos utili
zados nas negociações for-am 
somente de "caráter diplomãti
co, de caráter politico'', não 
ocorrendo nenhuma violação do 
direito internacional. Ele 
acha que isso evidencia a cre
dibilidade da política externa 
brasíleira. Paulo Tarso adml
t i u · que o "passado i mpecáve-1 
de relacionamento com os pai
ses em desenvolvimento". faci
litou as ne~ociações, assim 
como a posiçao de cooperação, 
paz e entendimento entre as 
nações. Segundo el~. foi pre-

6. de agosto ':"" As Nações Uni
das decidem boicotar o Iraque, 
nl!ma surpreendente votação no 
Conselho de Segurança da ONU,_ 
13 a zero. 

8 de agosto O Diário 
OTicial da União publica o de
creto do Presidente Collor a
plicando no Brasil a Resolução 
n~ 661 da ONU, que impôs san
Ções económicas ao Ira~ue. 

.1.0 de agosto- O Brasil deci
d.e fe_char a Embaixada em 
Bagdá. 

.. - ! -

13 de agosto - O Presidente 
Co11or env1a telegrama ao Ge
neral Saddam Hussein pedindo a 
liberação dos brasileiros de
tidos no Iraque. 

14 de agosto - Saddam respon
de. e sem fazer ~eferência aos 
brasileiros retidos~ diz "que 
as -relações com o. Bras i 1 são 
de muita importância Para o 
Iraque". 

15 de agosto -O Chanceler 
Rezek manda telegrama pa~a o 
colega iraquiano Tarik Aziz 
reclamando da demora da con
cessão dos vistos de safda. Já 
se sabe que os brasileiros são 
cerca de 500, só no Iraque. 

A partir do dia 15 de agosto. 
até o final de setembro, foi 
de uma cerrada negociação, de 
lado a lado, com os iraqu1anos 
tentando barganhar. 

17 de agosto- Pela primeira 
vez um membro do Governo bra
sileiro. o Ministro Rezek, 
perde a calma ao tratar do as
sunto dos brasileiros retidos 
no I~aque. Ainda restam naque
le país 472 brasileiros. 

19 de agosto - ltamaraty a
nuncia que 98 brasileiros re
ceberam autorização para sa.i r. 

23 de agosto- Mais 15 vistos 
são CQncedi Çlos_ em Bagdá. Hus
sein vai a Levê e mostra os 
escudos humanos. Nos dois a
campamentos da Mendes Júnior 
ainda estão 314 brasileiros. 

27 de agosto- Ainda restam 
216 funcionários da Mendes Jú
nior nos acampamentos. 

28 de agosto- Brasil tem que 
admitir que 22 militares da 
Hop (do Brigadeiro Hugo de 0-
1ive1ra PivaJ trabalhavam em 
projetas bélicos no Iraque. 
Todos recebem ·ordem de imedia
to retorno. Mais motivos para 
o ditador iraquiano-- enraive
cer-eye. 

Durante o mês de setembro a 
missão especial 1 iderada ·pelo 
Embaixador Paulo Tarso Flecha 
Qe Lima tenta libertar os 
braslleiros. 

3 de outubro - Saem de Bagdá 
191 brasileiros num Boeing 747 
fretado pela Mendes Júnior. 
Vieram 174 funcionários de em
presas brasileiras, inclusive 
os 22 mi l.i tares da Hop. o i to 
jornalistas, dois diplomatas e 
quatro i raquí anos casado_s com 
brasileiras. 

7 de outubro- Os últimos 82 
brasileiros saem do Iraque num 
Boeing 707 da mesma empresa 
iraquiana. Vieram .. juntos di
plomatas brasileiros. inclusi
ve o Embaixador Paulo Tarso 
Flecha de Lima . 
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Ficaram espontaneamente no 
Kuwait 41 brasileiros, 11 no 
Iraque. sendo três diplomatas 
e os demais funcionários da 
Mendes Uún1or. que cuidam dos 
~ens da empresa nos dois 
acampamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Antônio Luiz 
Maya. 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA (POC 
TO. Pronuncia o seguinte 

discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. senadores. o dia 3 de ou
tubro se constituiu em uma 
data muito siqnificativa para 
a Nação bras1leira. Realizou
se o ato civico das eleições 
gerais para a constituição dos 
novos Governos estaduais. das 
novas Assembléias Legislativas 
e do novo congresso Nacional. 

·Pode-se dizer consolidada re~ 
almente a democracia no Bra
sil, através do pleio livre a 
nível nacional, em que mani
festaram suas preferências 
cerca de 84 milhões de 
eleitores. Sai o Brasil destas 
eleições fortalecido e con
fiante no seu futuro. Surge 
assim um novo horizonte nos 
céus da Pátria. 

Sr. Presidente e srs. Senado
res, não foi somente para o 
Brasil que o dia 3 de outubro 
transformou-se em marco histó
rico~ mas o foi também. e so
bretudo. para a Alemanha que. 
nesse dia. de duas se trans
formou em uma só Alemanha. o 
dia 3 foi escolhido para ser a 
data histórica da unif.icação 
das Alemanhas, a Ocidental e a 
Orlental. 

Esta data não pode passar 
despercebida nesta augusta Ca
sa, tão importante é o fato 
para a História Universal 
Contemporânea. 

Sobre requerer um voto de 
congratulações do Senadb Fede
ral para o povo e as autorida
des alemães, almejando-lhes 
pleno êxito em termos de con
so11dação nacional, aproveito 
a opor~unidade para tecer al
gumas considerações- sobre o 
evento~ dado a sua importância 
histórica no contexto das na
ções do mundo ocidental. 

AS ALEMANHAS UNIDAS 

EM UMA SÓ ALEMANHA 

~ reunificação das Alemanhas 
nao era aspiração apenas dos 
próprios. cidàdãos da Alemanha 
Federal e da Alemanha Democrá
tica; era aspiração de grande 
parte da humanidade. que dese
java ver ressurgir uma Alema
nha nova, um novo Estado pu
jante, expressão maior da Eu
ropa Ocidental e do mundo 
democrático. 

A inesperada queda do muro de 
Berlim precipitou os fatos de 
maneira vertiginosa. graças 
sobretudo ãs manifestações 
populares. Aliás, os alemães 
ocidentais e os aiemães orien
tais são originariamente um só 
e único povo germânico, que 
foi, por um revés da sorte. 
dividido durante 40 anos, de 
1949 a 1990y por duas siglas 
políticas que representavam 
dois regimes e dois sistemas 
de governo totalmente opostos, 
a saber: a RFA e a ROA, 

Há poucos dias, precisamerite 
a 23 de setembro passado. o 
enviado especial de O Glo
bo~ Ramiro Alves. noticiava: 
~Alemanha: expectativa supera 
euforia 11

• 

"A euforia dos dias festivos 
da derrubada do muro de Berlim 
ficou para trás. A 10 dias da 
reunificação de fato das Ale
manhas. o sentimento predomi
nante entre a população dos 
dois países é de expectativa e 
incerteza". Expectativa e in
certeza quanto a questões con
sideradas fundamentais para a 
consolidação da Alemanha nova. 
reunificada. 

São q~estões como: 

1. Como será feita a tão co
mentada reeducação dos 16 mi
lhões de cidadãos da República 
Democrática Alemã, que viveram 
quase meio século no regfme 
socialista? 

É uma questão de mudança ra
dical de ment~lidade e de com
portamento social dentro de um 
regime democrático capitalis
ta. como é, em última análise. 
o da Alemanha Ocidental. 

2.' Como se processará o'jul
gamento dos funcionár1os do 
antigo regime comunista da A
lemanha Ocidental, acusados de 
agressões aos direitos huma
nos? 

Será reatfvado o Tribunal de 
Nvremberg que julgou e conde
nou os acusados do regime na
zista que ocasionou a derroca
da da poderosa Alemanha do 
Fürher Adolph Hitler ou será 
concedida anlstia geral aos 
culpados de transgçessão dos 
direitos humanos? E o proble
ma. 

3. Haverá demissão em massa? 
A Alemanha Orie~tal tinha um 
contingente si~nificatlvo de 
funcionários publicas: cerca 
de f, 5 mi 1 hão, o QUe fazer com 
eles? Reeducá-los para possí
vel aproveitamento na máquina 
administrativa do novo Estado, 
ou aposentá-los compulsoria
mente? 

4. Oual o destino das Forças 
Armadas da Alemanha Oriental, 
cujos membros foram instruidos 

e formados na ideologia mar
xista e nas estratégias do e
xército comunista? 

São 100 mil soldados contra 
apenas soo mil da RFA. 

o Tratado de Reunificação das 
duas Alemanhas. assinado pelas 
quatro grandes potências Que 
venceram a última guerra mun
dial. 1939-1945. determinou 
que o novo Exército ,da Alema
nha terá somente 370 mil 
soldados. Portanto, 200 , mil 
terão que ser dispensados ou 
aposentados. Ainda não está 
devidamente equacionado o pro
blema. 

5. Qual a estratégia de reti
rada das forças de ocupação? 

Só a URSS possui 380 mil sol
dados soviéticos na atua1 Ale
manha Oriental. ~ã os EUA. a 
França e a Inglaterra mantêm 
suas bases militares na Alema
nha Ocidental. 

O mencionado tratado ou acor
do firmado na União Soviética. 
em meados do mês de setembro 
próximo passado. determinou 
que a retirada das tropas de 
ocupação dos quatro vencedores 
da guerra será gradual. os so
viéticos saem em quatro anos. 
Já os integrantes da OTAN co
meçaram a se retirar do ter r i-
tório alemão. 

6. E a discriminação que os 
"primos pobres". do lado o
riental. já estão sofrendo? 

A diferença da qualidade e do 
nível de vida das duas Alema
nhas é gritantemente despro
por.cional. Enquanto a Alemanha 
Federal se tornou uma das 
grandes potências econômicas 
do mundo. Qraças sobretudo ao 
seu parque 1ndu.strial de pri
mei rfssim_a ordem que compete 
em pé de igualdade com os EUA 
e o Japão. a Alemanha Oriental 
sofre as drásticas 
conse~Oências do modelo socia
lista planificado que lhe foi 
imposto pela União Soviética. 
suas empresas são defasadas e 
seu parque industrial total
mente obsoleto. Os alemães o
rientais vão se sentir, assim, 
cidadãos de segunda classe. 

Governo, 'industriais e ban
quei r os j u 1 gam ql-:1~- o resQate 
da RDA para colo-ca-la no ntve1 
sócio-econômico da RFA Oever~ 
demorar_ no mínimo 10 ou 12 
anos e deverá custar no mínimo 
200 bilhões de marcos (cerca 
deUS$ 125 bilhões) para que, 
em dots anos, a RDA chegue ao 
primeiro estágio do capitalis
~o moderno. 

Há necessidade imediat9 de 
investimentos nas áreas de 
infra-estrutura, como no sis
tema de telecomunicações, na 
rede hoteleira, nas estradas 
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da Alemanha Oriental que não 
se modernizaram. 

O Sr. Alberto Hoffmann -
Permite-m~ V. ExD um aparte? 
O SR. ANTONIO LUIZ MAYA - Com 
muito prazer, tenho a honra 
de ouvir V. Ex.>:: 

o Sr. Alberto Hoffmann - No
bre Senaaor Antônio Luiz Maya, 
além do brilhantismo que oca
racteriza na defesa dos gran
des problemas da SUf região e 
do nosso Paf.s. V. Ex demons
tra, mais uma vez, que é estu
dioso. também, de questões 
como a da balança de equilí
brio polftico, social e econó
mico mundial, de uma forma 
gera1. v. Ex~ disse do temor 
soore o longo tempo que poderá 
levar a integração efetiva da
queles aue. do lado oriental, 
estão desempregados, outros 
mal empregados. outros não es
tão mais na estatal em que es
tavam, porque essa foi 
fechada. Eu não temo tanto, 
Sr. Senador; acredito que foi 
muito .mais rápido do que 
pensamos. Em óutubro de 1989, 
no Der Spiegel e também na 
revista Bunte, ambas alemãs. 
em artigo de fundO. o articu
lista escrevia:. "Do jeito que 
vão as coisas. dentro de uns 
dez anos, o muro. vai cair". 
Isso foi na segunda quinzena 
de outubro. E no dia 9 de no
vembro, o muro· caiu. E assim 
também. estou certo, é inte
resse de vasos comunicantes da 
própria ecoriomia, porque não 
sõ os produtores que estão mo
rando 1á, mas também os consu
midores, os grandes grupos do 
pafs. como um todo, vão orga
nizar filiais, vão fazer movi
mentos econOmicos em todas as 
partes. e, em pouco tempo. 
virá o ponto de equilfbrio, 
como já aconteceu com a pró
pria moeda. O lado ocidental é 
que está perdendo quanto à mo
eda; é aquela percentagem vio
lenta com que foi dada a parf
oade a uma moeda oriental até 
um determinado número de 
marcos. Mas, acima de tudo. 
congratüló-me com V. Exz. por 
este pronunciamento, fazendo 
votos para que este mundo seja 
mais aberto. mais abr~ável. 
Outro dia, conversava com um 
diplomata em uma de nossas em
baixadas.· e s. Exll. comentava 
sobre Stalin, a União Soviéti
ca que perdeu uma Qeração com 
a implantação do comunismo, 
como também perdeu mais de uma 
geração com a II Guerra Mun
dial; e esta, a terceira, e 
atual geração. quer também an
dar de automóvel. E isso t4do 
somará ·esfOrços, métodos e es
quemas, inclusive na União So
viética. para dar ainda uma 
maior abertura àquela que Gor
bachev já deu. 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA - No
bre Senador Alberto Hoffmann, 
agradecemcs a V. Ex~ o aparte 

e almejamos que a Alemanha so
lucione esses problemas de i
mediato. assim como teve capa
cidade de se reorganizar em 
tão curto espaço de tempo. 
para a sua reunificação. 

Temos certeza de que o traba
lho dos alemães é. nesse sen
tido. de fazer com que a nova 
nação ocupe um lugar de desta
que na economia mundial e no 
contexto das nações democráti
cas. 

Sr. Presidente, o Governo da 
RDA não se preocupou com a 
questão ambiental, tão propa· 
lada em nossos dias. e agora, 
serão prectsos a1guns bi1hões 
de marcos para fazer frente à 
poluição. Como se vê, a unifi
cação é uma como "anexação da 
pobreza u ~ 

7~ A auestão mais polémica 
. está sendo a relativa à 
· propriedade. 

"A questão da propriedade. 
Comenta Ramiro Alves. também 
provoca excitação de um lado e 
temores do oUtro. Na RFA. mui
tos· dos antigos proprietários 
de prédios. empresas e terras 
no lado oriental já estão pro
curando a Justiça para retoma
rem seus bens. A reação ime
diata do outro lado é de medo 
do aumento generalizado dos 
a1uguéis e da impossibi1idade 
de adquirir um imóvel. Os me
lhores pontos de Berlim Orien
-tal já foram 1ei 1oados pelas 
grandes empresas. que se pre
param para construir imensos 
temploS de consumo nas vizi
nhanças dos gigantescos monu
mentos ao marxismo-leninismo." 

S. A questão econômica é uma 
das grandes preocupações dos 
banqueiros alemães, que já a
valizaram todo o. 'Processo de 
unificação da moeda. Segundo 
el.es, a reunificação vai cus
tar entre 1.200 e 1.400 marcos 
a cada cidadão da Alemanha Fe
deral este ano e cerca de 
2.000 marcos em 1991. 

Conforme dados já levantados, 
a dívida interna da RDA é es
timada entre 400 e 500 bilhões 
de marcos (entre US$ 250 e 320 
bilhões). e a dfvfda externa 
só com os paf~es ocidenta1s, 
já ul tràpassOu a US$ 15 
bilhões. 

A política monetárfa estar~ a 
cargo do banco central alemão 
.-o poderoso Oeutsche Bundes
bank, o qual avalia que serão 
necessários 115 bilhões de 
marcos em investimentos para· 
cobrir os rombos no orçamento 
·da Alemanha Oriental ate 1994. 

9. Um dos problemas que re
quer solução urgente é o da 
pr':'dutividade .. 

A produção total da RDA re
presenta apenas 10% do total 
da produç~o da AJemanha unifi
cada. enquanto que a população 
representa 20% da população 
total. 

10. Desde a fusão da moeda a 
1A de julho, as taxas de juros 
subiram. O que representa este 
fato no contexto da inflação? 
o Banco Central Alemão não 
teme que a reunificação da A
lemanha ocasione uma alta 
significativa. Hoje. o fndice 
de f~flação é de 2,4%. Bundes
bank acredita que ela fique 
perto dos 3% até o final do 
ano. mas por conta da crise do 
petróleo. 

Apesar do aumento previsto no 
déficit púb1ico. o Banco Cen
tral .acha possível que seja 
necessário majorar impostos. 

Para cobrir as despesas com o· 
"resgate" da ROA, aval i adas em 
200 bilhões de marcos, estão 
previstos cortes em subsídios 
como os de Berlim. que recebia 
por ano cerca de 20 bilhões de 
marcos, e cortes nos gastos 
militares. 

O Vice-Presidénte, Reiner Ve
it, do Deutsche Bank~ o 
principal banco privado do 
pais, admite que no inicio 
haverá recessão. desemprego e 
queda no Pia na ROA, mas asse
gura que, a partir de 1992. já 
haverá um crescimento econôm1-
co significativo. 

11. E a questão po11tica? 

Eleições gerais para um Par
lamento de 656 deputados estão 
marcadas para os dias 14 de 
outubro na ROA e 2 de dezembro 
na RFA. 

A pesquisa prevê que o grande 
vencedor será He1mut Kohl, da 
União Democrata Cristã (CDU) 
que, sem dúvida alguma, será o 
primeiro Chanc~1er da nova A
lemanha, de cuja reunificação 
ê considerado o princlpal 
artff1ce. 

As pesquisas prevêem que a 
co 1 i gação COU/CSU terá cerca 
de 44% dos votos. enquanto o 
SPD. social democrata, de Os
kar de Lafontaine, partido de 
oposição, ficará com um per
centua 1 que irá de 35% a 38% e _ 
6 Partido Verde com 6% ou 7.% 
dos votos. Quanto ao ex
Partido Comunista. que domina
va a polftica da RDA e hoje 
disputa a eleição com o nome 
do Parti do do Soei a 1 i smo 
Democrático (PDS)~ não é pre
visto um bom desempenho, po
dendo conseguir três cadeiras 
pelo sistema do voto distrital 
direto. 

12. A questão Cultural é tam-
bém prob 1 ema para a 
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reunificação. Há uma enorme 
dUvida e desconfiança. 

Não há d~vidas que e Alemanha 
tem sua próp~ia história e sua 
cultura. que remontam a muitos 
séculos. os romanos se refe
"riam à Germânia como terra dos 
bárbaros. fora do mundo civi
lizado que era constitufdo ex
clusivamente do Império Roma
no. em cujos 1 imites o sol 
nascia e se punha. Mas os 40 
anos de divisão pdlitico
administrativa e. sobretudo, 
ideológica inf1ufram muito na 
cosmovisão dos alemães do Les
te e do Ocidente. em especial 
os das novas gerações. com 
mentalidades antagónicas. 

os jovens alemães ocidentais 
conhecem muito mais sobre os 
adolescentes. franceses, ita-
1 i anos. i ng Teses. ame r i canos 
do que sobre seus "irmãos •• do 
lado oriental, com os quais 
não t,êm afinidade cultural. 

Donde o fato de que a reuni
ficação não chega a emocionar 
os jovens, ao contrário. Os 
jovens alemães orientais, não 
obstante o encanto que tiveram 
com o possfvel acesso aos bens 
de consumo e uma perspectiva 
de vida melhor, longe do sis
tema centralizado e de partido 
único que imperava, teme. por 
exemp 1 o. ·a fa 1 ta de emprego 
garantido e de aluguéis 
subsidiados. 

Outros aspectos poderiam ser 
considerados. mas são de some
nos importância. 

o fato é que da reunificação 
surge uma Alemanha rtova, mais 
poderosa ainda. livre de qual
quer ocupação, totalmente in
dependente, industrializada·. 
Sur~e. assim, uma nova super
potencia encravada no meio do 
continente europeu. 

Há quem tema na ~uropa qu~ 
esse gigante german1co va 
transformar os demais países 
circunvizinhos em satélites. A 
verdade. porém. é aue os paí
ses recém-saldos do sistema de 
centralização económica do 
Leste Europeu esPeram herdar 
alguns bilhões de marcos que 
serão investidos no "resgate" 
da Alemanha Oemocráticô. 

Aos que temem que isto venha 
a acontecer, a Alemanha, que 
ora se constitui no maior, 
mais forte e mais rico país da 
Europa. - demonstra que não tem 
tendências de supremacia, 
pofs, em nenhum momento, rei
vindicou para si um número 
maior de deputados no Parla
mento europeu. 

Dia 3 de outubro~ surQiU no 
palco da história a unfflcação 
das Alemanhas Ocidental e o
riental, modificando geográfi-

ca e politicamente o mapa da 
velha Europa. e se constituin
do em uma enorme força de e
quilibrio entre as duas maio
res potências mundiais, a U
nião Soviética e os Estados 
Unidos. 

A Alemanha reunificada pos
sui: um território de 
357.039 Km2; -uma população 
de 78 milhões; - uma exporta
ção deUS$ 354 bilh5es[ano:
um PIB deUS$ 1,3 trilhao; uma 
renda per· caplta de US$ 
16.600. 

Ao finalizar este pronuncia
mento, formalizo desta tribuna 
o pedido de apresentação de um 
voto de congratulações em nome 
do Senado Federal ao Parlamen
to a1emão e ao Primeiro
Ministro Helmut Koh1 pelo su
cesso alcançado nos intensos e 
proficuos trabalhos realizados 
com competência pela reunífi
cação da Alem~nha, coroados de 
pleno êxito. 

Era o que tinha para dizer. 
Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. 
Sousa) 
nobre 
nn. 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Concedo a palavra ao 

Senador A1berto Hoffma-

O SR. ALBERTO HOFFMANN (PDS -
RS. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Presidente e 
srs. Senadores, nesta tarde de 
reinício das nossas atividades 
após o primeiro turno eleito
ral~ tenho a especí~l honra de 
aqui. por esta tribuna. de 
forma modesta mas sincera. de 
forma comovida. festejar o 
centenário de colonização da 
minha terra natal, que e.o Mu
nicfpio de Ijuí, no Rio Gra~de 
dO Sul. 

Foi precisamente no dia 19 de 
outubro-de 1890 que os primei
ros agricultores imigrantes e 
migrantes, estrangeiros e des
cendentes daqueles outros po
voadores de outras regiões do 
Rio Grande do Sul. apartaram a 
Ijui para lá construir uma co
munidade forte, uma comunidade 
que teve o honroso outros 
dizem vaidoso - tftulo de Col
méia do Trabalho. 

E 1á chegava. então, sob a 
chefia do engenheiro Uosé Ma
noel de Siqueira Couto. a Co
missão de Terras, as famosas 
Comissões de Terras do tempo 
do Império e também depois da 
República. que. pelo menos no 
Estado do Rio Grande do Sul, 
funcionaram admi rave1.1f1ente 
bem; realizavam um plano, fa
ziam a demarcação. a divisão. 
a numeração dos lotes coloni
ais, antigamente de ao hecta
res. em São Leopoldo: mais 
tarde de 48 hectares. no Alto 
Taquari. e nessa nossa reQi_ão 
de Ijuí, já com .25 hectares. 

Havia. portanto. o plano; a 
terra existia antes. Hoje as 
situações são invertidas. sem 
planos, apenas ~om promoções 
emocionais quer~se, então, .fa
zer a demarcação e os assenta
mentos. 

Faço este registro para dizer 
que a divisão e a demarcação 
dos primeiros lotes urbanos de 
Ijui, ocorrida em 1890. foi 
para 22 pessoas na sede, lotes 
urbanos. e para mais 100 fami-
1 ias de agricultores no 
interior. Já em 1892 aquela 
colonização recebeu a grande 
cooperaçao de dois agrimenso
res que se tornaram famosos na 
região; Ernesto Mützel Filho e 
Horácio da Silva Lima. E, as
sim, de leva em leva foram 
chegando os agricultores, os 
novos contingentes que vinham 
de Silveira Martins, onde ha
via uma base lá perto de Santa 
Maria, para agasalhar e hospe~ 
dar imigrantes vindos do exte
rior e também migrantes. vin
dos de outras regiões do Rio 
Grande do Su 1 . 

Em 1898. chegou a ljui uma 
figura, uma personalidade pro~ 
videncia1 e exemplar. o enge
nheiro Augusto Pestana, pai do 
mais tarde Deputado Federal e 
Ministro de Viação e Obras Pú
blicas. Clóvis Pestana. E com 
Augusto Pestana na cheTia da 
colônia, ela teve um extraor
dinário desenvolvimento, a 
ponto de, já em 1912, 
emancipar-se~de Cruz Alta~ e 
com algumas areas de Santo An
gelo e de Palmeira das Mis
sõ.es, .constituir um novo muni
cipfo do Rio Grande do Sul, do 
qual o primeiro Intendente 
Provisório- assim se chamava 
- foi o própr1o engenheiro Au
gusto Pestana. Tem-se, assim, 
uma idéia da evolução dessa 
colônia que, embora planejada 
em fins do Império, foi a pri
meira colonização da República 
no Rio Grande do Sul e. tal
vez, no Bras i 1. 

Passo a explicar a evolução 
demográfica: aqueles 22 cida
dãos foram os primeiros habi
tantes da sede e aquelas p~i
meiras 100 famílias foram as
sentadas no interior; já em 
1896, 6 anos depois, a colónia 
contava com A mil e 644 habi
tantes; em 1900. s.soo habi
tantes; em 1914, 25 mil habi
tantes; em 1940. à época do 
cinqüentená.rfo, 50 mil habi
tantes e, hoje, 1990, na data 
e no Uubileu do Centenário. 
100 mil habitantes. Mais tar
de, nova evolução: Em 1912, 
apitou o primeiro trem, o pri
meiro ''Maria-Fumaça" que trow
xe o transporte ferroviário à 
colónia e, ~á em 1934, a Vila 
d9 Ijuí fo1 elevada à catego
ria de cidade e criada ~ sua 
comarca. Na economia, a insta
lação e funcionamento de uma 
chamada colônia-modelo. uma 
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colônia de fomento agrícola, 
com base ~a pecuária de leite 
e ~ue logo se projetou. A eco
nomia se desenvolveu. erimei
ro. pela diversificaçao das 
culturas agr{colas; se~undo. 
pela criação de inúmeras e di
versificadas indústrias de pe
queno e médio por~es; tercei
ro, forte pólo de comércio a
tacadista; quarto, incremento 
do cooperativismo, especial
mente com a Cotrijuí, atual
mente de projeção nacional. 

Na educação, registrou-se uma 
grande evolução nas últimas 
décadas. Lembro-me de que, 
quando menino. concluído o 
primário, com aquela cidade, 
aquele município não contava 
com um ginásio sequer- nague
le tempo era o famoso ginasio 
- tive que me deslocar de Ijuí 
para Cruz Alta e para Passo 
Fundo, ou até para Santa Ma
ria~ para poder freqQentar o 
curso secundário. Era essa ü 
situação de Ijuí ainda em 
1935. Eramos, daquela cidade, 
doze privilegiados. Eu era fi
lho de agricultor. ruas de um 
agricultor evoluído. Os demais 
companheiros eram filhos de 
comerciante, do médico ... éra
mos apenas doze com o privilé
gio de fazer curso secundário 
fora do municipio. 

Hoje, dezenas e dezenas são 
os estabelecimentos, as esco
las técnicas. Não hã bairro, 
não há linha de inte~tor que 
não tenha pelo menos uma esco
la de primeiro grau. O ensino 
técnico agrícola, o ensino 
técnico industrial, tudo isso 
culminou numa universidade, 
que já tem, também, um bom re
nome nacional, que é a 
Uniijuí. Ouero então, daqui, 
neste momento de festa. da 
festa que começa no dia 12 e 
vai até o dia 21 de outubro~ 
deixar as minhas congratula
ções ao povo daquela região. 

o Sr. Antônio Luiz Maya 
Permite v. ExA um aparte? 

O SR. ALBERTO HOFFMANN 
Ouço V. Ex~ com muito prazer. 
Senador Antônio Luiz Maya. 

o sr. Antônio Luiz Maya 
Nobre Senador Alberto Hoff
mann, V. Ex~. com essa alegria 
que manifesta na tribuna do 
Senado comemora o dia festivo 
de instalaçãO de uma colónia 
alemã em ·sua terra natal, I
jui, Rio Grande do Sul. 

O SR. ALBERTO 
é alemã. Foi a 
nia mista do 
Sul. 

HOFFMANN - Não 
pr1me1ra co16-

R i o Grande do 

O Sr. Antônio Luiz Maya 
Quero dfzer ~ue o processo de 
colonização no Rio Grande do 
Sul foi tão bem sucedido que, 
ainda hoje, vemos seus refle
xos positivos. Quer dizer, en-

tre os Estados da Federação. o 
Rio Grande do Sul é uma ~ espé
cie de modelo. Se tivéssemos 
outros processos de coloni-za
ção à seme 1 hança do .. que ocor
reu no Rio Grande do Sul, san
ta Catarina e Paraná, com pes
soas que vieram qualificados 
da velha Europa para trabalhar 
nesse País. sem dúvida alguma, 
o Nordeste e o Norte do Brasil 
seriam outros. Esse processo 
precisa ser bem analisado, bem 
estudado. V. Ex4 tem toda ra
zão em dizer aqui. da tribuna 
do Senado, triunfalmente, ~ue 
deu certo, deu certo mesmo. 
Hoje estamos colhendo os fru
tos, com muita ~1egr1a para 
todo o País. V. Ex disse que, 
naquela época. 1935 - salvo 
engano -, quando criança tinha 
que sair para estudar nos cen
tros maiores. Não havia aquela 
dificuldade da língua. nobre 
Senador, uma vez que os colo
nos da sua terra ainda falavam 
mais a língua pátria que trou
xeram da Europa do que o 
português. Então, a dificulda
de nao estaria aí. A escola 
primária não era feita em lín
gua nacional? Apenas uma per
gunta esclareceria muito para 
n6s. Sabemos, atráves de dados 
e informações. que na época, 
lá no Rio Grande do Sul, a 
maioria dos colonos tinha ini
cialment~. a língua materna de 
sua pátria como lingua pátria 
neste Pais. Era uma informa
ção. 

O SR. ALBERTO HOFFMANN - Esse 
registro de V. Ex.t. é mui to 
importante. Primeiramente para 
dizer que ao analisar o pro
blema da terra em nosso País, 
eu tive oportunidade de, há 20 
anos, em plena Câmara dos De
putados. declarar que o nosso 
País têm regiões onde o homem 
precisa de terras, onde o ho
mem, filho do aQricultor com 
vocação agrícola profunda, não 
encontra um lote colonial. E 
havia outras refj'iões d_o Pais 
em que faltava o homem para a 
terra. Era o contrário. 

Com relação a esse aspecto 
peculiar a que v. ExA se refe
riu, esse não dizia mais res
peito àquela região. A partir 
da República. -vou analisar 
esse aspecto logo mais - minha 
terra natal. por exemplo, além 
das escolas particulares - ca
tólicas e evangélicas- tinha 
escola pública, e eu fui para 
a . ~s~ola pública ~á no 
pr1mar1o; o que nao hav1a era 
o secundário. Para uma cidade 
ter o status de ter um ginásio 
era uma coisa impressionante. 
Mais tarde, para ter status 
precisaria de uma escola de 
seiundo grau; e mais tarde, V. 
Ex -que caminhou pelas estra
das das campanhas eleitorais 
deste Pafs, também deve ter 
visto muito: pessoas Chegavam 
à porta de uma cidade com uma 
faixa enorme: 11 QueremoS uma 

faculdade; apenas isso~ não 
sabiam o que queriam. mas por 
questão de status. que~iam 
uma faculdade. Então, tudo 
isso é Brasil e tudo isso é 
nossa realidade. 

E é justamente por isso que 
me congratulo com a Comissão 
Central do Centenário. com a 
Prefeitura Municipal, com o 
Prefeito, com a Câmara Munici
pal. com a Associação Comer
cial de Ijuf. Enfim todos lí
deres daquela comunidade. de 
todas as profissões, que estão 
colaborando nesse grande 
evento. 

Mas não é apenas pela reali
zação de·uma grande exposição, 
a 4~: Exposição de Ijui, mas 
especialmente pela 4~: Fenadi. 
Então V. Ex~ dirá "O que é 
Fenadi?" Fenadi é a feira das 
etnfas, é a feira das culturas 
diversificadas, que está sendo 
festejada de ano a ano. A mi
nha terra natal, Ijuí, consti
tuiu o erimeiro marco de uma 
co1on1zaçao_diferente. Antes, 
no Rio Grantle do Sul, havia o 
índio, o espanhol, o jesuíta, 
que lá no Noroeste criou as 
missões ,jesuiticas~ Se mais 
ta~de chegou o português~ que 
entrou pelo porto do Rio Gran
de. para com Silva Paz dar a
quelas erimeiras bases de co
lonizaçao portuguesa no·sul do 
Estado do Rio Grande do Sul; 
se mais tarde portugueses e 
açoreanos, que em 1740 funda
ram. a cfdade de Porto Alegre, 
depois de terem feito Viamão 
capital da então província; se 
depois disso tudo veio o ban
deirante paulista, que descen
do pela Laguna ia pare os pla
naltos da serra do Rio Grande 
do Sul para fundar as primei
ras estâncias. então, de fato, 
o primeiro marco de coloniza
ção européia nova foi em São 
Leopoldo, em 1824, com a vinda 
dos primeiros imigrantes 
alemães. 

Já Caxias do Sul, em 1875, 
foi o marco inicial do desen
volvimento da chamada coloni
zação italiana- foram os im1-
grantes itálicos. 

Pela volta do século os polo
neses, austríacos, inclusive, 
na minha terra os letos, até o 
báltico lá está, com seus des
cendentes, os holandeses. Já 
em -Ijuí foi diferente. Quando 
do planejamento de Ijuf, na 
seleção de imigrantes, os co
mitês de Silveira Martins e 
outros locais selecionavam i
migrantes de todas as origens, 
de modo que na colónia, lote 
colonial n~ 17 - à margem es
querda do rio Ijuí, onde nas
ci. os primeiros vizinhos eram 
Berno e Piccoli, o segundo era 
espanhol-franco~ o terceiro, 
Sqilinslsi, era de descendên
cia polonesa. 
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Lá apareceu tambem quem? o 
próprio português. Vieram imi
grantes portugueses a Ijul. 
Houve descendente do gaúcho do 
Pampa. que já defendera a 
fronteira sul do Pais em ou
tras Paragens do nosso ested~; 
houve também o descendente de 
outros imigrantes. aaquele que 
saíra de Sao Leopoldo, po~que 
não havia mais terras sufi
cientes, e Ijuí. t1nha ter~a 
nova, vamos ate la. Meu pal, 
que e~e do Alto Taquari, em 
1918 montou em uma mula. ele e 
um amigo, e viajaram par~ o 
norte do estado, atravessaram 
a Argentina e foram parar no 
Paraguai, para escolher um re
canto que mais lhes a~radasse. 
Ele tinha a profissao de vi
veirista. trabalhava em vivei
ros de plantas no Alto 
Taquari. Então. ele chegou e 
disse: ~rjuf par~ mim é o ide
al, o trem está chegando, e 
daqui vou mandar minhas mudas 
para todos os lugares do ~ío 
Grande do Sul aonde houver es
tação da estrada de ferro". 
Essa a razão por que aque1e 
homem, durante ano e t~nto, a 
noiva esperando, voltou para 
Lajeado, onde se casou, e em 
1920 se mudou para Ijuí onde 
eu nasci. Ijui abre agora pa
rênteses novos nessa evolução 
do Rio Grande do Sul, e faz 
então. o Festival das Etnias, 
de 'forma que o dja 12, por e
xemplo, é d1a da festa dos i
talianos (está aqui um progra
ma especial); no dia 13, Dia 
da Etnia Holandesa; dia 14, 
Dia da Etnia Polonesa; dia 15. 
Dia da Etnia Portuguesa; dia 
16, Dia da Etnia Arabe - o 
árabe também cultua tradições. 
Vamos olhar para os nossos i
lustres descendentes de beduf
nos que representam o povo 
brasileiro no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados p~ra 
di :zer: 1 á também se cu 1 tua a 
tradição árabe: no dia 17, por 
ser uma naç§o a parte, o Dia 
dos Gaúchos (r i sos) . s_6 j oco
samente para referi~ os gaú
cnos de ~ocas as oriQens; no 
dia 18 de outubro. Dia da Et
nia Alemã; di~ 19. Dia da Et
n1a Austríaca, dia :20. Dia da 
Etnia Afro-brasileira, e no 

.Dia 21. dia da Etnia Leta 
letos são os descendentes da 
Letõnia que estão lá. Ao todo 
são 10 grupos já organizados e 
nem todos têm festa, 

Para dizer-lhes~ Sr. Presi~ 
dente e Srs. Senado~es, a ale
Qria de que aqui 1 o representa 
uma sintese nova. Não é a co
lónia desse ou da~uele tipo. 
Colônia japonesa o Rio Grande 
do Sui teve muito pouco, sé 
tivesse certamente 1â esta
r1am, e para festejar, acima 
de tudo, o Brasil, porque, a
cima de tudo, é considerado 
que a Pátria não é -um termo 
vago, ela tem algo de real e 
importa o sentimento entre o 
cidadão e o chão e aquilo qUe 

ele é capaz de fazer par isso; 
lembrando aqueles que em todos 
os _tempos participaram. inclu
sive. dos eventos cruentos, 
aqueles que tombaram em Monte 
Caseros. aqueles que tombaram 
na Guerra do Paraguai. onde 
não houve uma colónia do Rio 
Grande dO Sul que não tivesse 
dado o seu tributo de sangue. 

É por isto, Sr. Presidente e 
srs. Senadores. que quero aqui 
encerrar esta minha interven
ção com um abraço ao povo da 
minha terra natal. e faço-o 
com uma manifestação de 50 
anos atrás. porque ~ 50 anos 
foi festejado o cinqUentenário 
de Ijuf. Naquela ocasião, o 
prefeito de então - naquele 
tempo o prefeito era nomeado, 
e prefeitos nomeados não houve 
apenas há 10 ou 15 anos, mas 
também hâ 50 anos. V. Ex~. que 
se lembram, sabem que era na 
base da nomeação. 

Portanto, nada mais oportuno 
no final deste registro e ago
ra ao ensejo da magna data do 
centenãrio, evocar a mensagem 
ao povo ijuiense. há 50 anos 
do Prefeito de ~ntão. Dr. Eml
lio Martins Bührer, que tenho 
a honra de inserir nesta home
nagem a m'i nha terra nata i: 

'"Ijuiense. 

Eu te saúdo, ijuiense. na 
data dO teu cinqOentenário. 

E te saúdo com entusiasmo, 
porque vejo e sinto- que tu 
és bom. que tu és_ .úti 1, que 
tu és patriot_a. 

CinqOenta anos passados, 
numa revivescência empolgan
te das jornadas dos bravos 
b~ndeirantes. tu penetraste 
ne-ste abençoado recanto d_a 
terra r i o-grandense, por 
"piqqes nunca d'antes 
pa 1m i 1 h a dos" . 

A natureza bravia recebeu~ 
te com requintes de 
engalanamento. A tua passa
gem de desbravador intimara
to ela executava, certamen~ 
te. aquela_ sinfonia impres~ 
sionante, .em que se mistu
r:am, ao farfalhar das 
arvores~ os acordes sinis
tros do guizalhar das casca~ 
véis. do urrar das feras e 
do coaxar das rás. 

Mas tu vinhas preparado 
para vencer. · 

Trazias con~igo um espfrito 
fortemente d1scipl i nado, um 
braço rijo e dinâmico e uma 
vontade inquebrantável de 
trabalhar. de produzir, de 
enriquecer. 

E vence'ste. 

!!f·• 1 Mft"••ew·-!w I .. V... U!U BWj.Q•lhl\1 \ 

Num cinqüentenário de ati
vidades perseverantes e 
construtivas, tu transfor
maste a mata virgem num dOs 
celeiros ma1s ricos e fecun
dos da promissora gleba 
su1ina. 

Formaste lares. edificaste 
povoados. ergueste vilas e 
construíste uma cidade. 

Cuidaste do corpo, cuidaste 
da alma e cu1daste da 
'inte1igêncía. 

Nunc'a fechaste as tuas por
tas ao ingresso das normas 
sadias ditadas pela 
civilização. 

Hosanas - ijuiense ao teu 
esforço precioso em prol da 
grandeza da Pátria comum! 

Aos que já tombaram - a 
nossa saudade. 

Aos contemporâneos - a nos
sa homenagem. 

E aos pósteros - a nossa 
confiança. " 

Era o que tinha a dizer. Sr. 
Presidente. (Mui~o bem! Pal
mas.) 

O SR. 
Sousa) 
nobre 
Lavor. 

PRESlDENTE (Pompeu de 
Concedo a palavra ao 

Senador Mansueto de 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
PE. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revfsão do 
orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é impossfvel, 
nesta sessãç de hoje. fugir 
aos comentários e consider~
ç6es divulgadas em todo o 
Pais, e assunto de conversas 
entre as pessoas em toda p~r
te, sobre as eleições de 3 de 
outubro. Compreendo que está 
mu1 to cedo pãra·--se fazer uma 
apreciação desse pleito, de 
maneira mais profunda, ate 
porque os _se_us resu 1 ta dos a i n
da não são definldos em muitos 
estados, i nc 1 us i v e no meu Es
tado de Pernambuco, quando a 
lentidão da Justiça Eleitoral 
faz com que o resultado de um 
pleito disputadissimo, tan_to a 
nível majoritário quanto a nf
ve1 proporcional, não tenha a 
divulgação no prazo em que foi 
constanteme~te prometido pela 
Justiça Elelt·oral. 

Mesmo assim, com a precarie
dade do tempo curto demais 
para se fazer uma apreciação 
mais fria e isenta dos aconte
cimentos eleitorais dO dia 3 
de outubro, mesmo assim, ar
risco fazer aqui estes 
comentários. principalmente no 
que toca a antecedentes da 
próp-ria e1e-iç~Q. E há ·atas 
conseqüentes Já propostos por 
alguns ·outros co1egas parla
men'tares. 
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Sr. Presidente, Srs. Senado
res, consideremos o processo 
eleitoral em si mesmo, inde
pendente das eleições do dia 3 
de outubro. Esse novo processo 
eleitoral e também o de apura
ção eleitoral é arcaico, Car
toria1 em excesso. De modo que 
temos a obrigação de avaliá
lo, jé é tempo de quebrar esse 
tabu de que a Justiça é 
intocável. Não vejo por que o 
Poder Judiciário, que deveria 
ser tão dinâmico como o Execu
tivo ou o Legislativo. fique 
nessa lentidão que, afinal de 
contas, faz perder o sentido 
maior da Justiça. No caso da 
Justiça Eleitoral, eu já não 
falo da Justiça Comum, 
destaque-se aqui a exceção da 
Justiça Trabalhista em alguns 
estados. porque, em outros, 
está tão congestionada que 
chegou, também, a equiparar-se 
à Justiça Comum. Mas no caso 
da Uustiça Eleitoral, precisa
mos conc1amar uma ampla, 9eral 
e irrestrita reformulaçao do 
processo eleitoral, da legis
lação. el~it~ral e dos seus 
propr1os orgaos. 

Não vejo por que não se dis
cutir esse assunto. no Parla
mento, como se isso fosse um 
tabu. 

Direi, aqui, com a maior 
clareza: a Justiça Eleitoral. 
como está, não está servindo 
bem à soei edade. 

!sso não s1gn1f1ca condena
çao, ou crítica pessoal a 
qualquer membro do Poder 
Uudiciário, seja nas suas ins
tâncias superiores ou dos tri
bunais reQionais, ou seja a 
nível de JUiZ de Direito - es
tes, coitados, acumulam os 
seus cargos com o de juiz e
leitoral e são verdadeiramente 
esmagados pelo acúmulo de tra
balho. pelas condições insufi~ 
cientes e, às vezes, até ridí
culas. com que exercem o seu 
trabalho, tanto 'na Justiça Co
mum, como na Justiça Eleito
ral. 

Sr. Presidente, Srs. se-nado
res, o fato - é este. 
Analisando-se independentemen
te do resultado das eleições 
de 3 de outubro, a Justica E
leitoral que aí se encôntra 
não está servindo ao País corno 
deveria fazer, corno era de se 
esperar, principalmente nesta 
época de processo eleitoral. 

o sr. .Jutahr 
Perm·; te-me. V. Ex 
nobre Senador 
Lavor-? 

Magalhães -
um aparte, 

Mansueto de 

O SR. MANSUETO DE LAVOR 
-Concedo o aparte a V. ExL 

o Sr. ~utahy Magalhães- v. 
ExA, Senador Mansueto de La
vor, tem toda razão, porque 

não podemos ter assuntos aqui 
que não devamos abordar. Te
mos o mesmo di rei t·o que os ou
tros têm de nos criticar-; te
mos também o direito de levan
tar questionamentos a respeito 
do funcionamento de qualquer 
órgão. de qualquer Poder de 
qualquer representatividade da 
sociedade. Nós estamos vendo 
no decorrer desta eleição, que 
os fatos demonstrirn claramente 
a razão que V. Ex tem quando 
fala numa reformulação geral e 
global da Justiça Eleitoral. 
em todos os estados do Pais. 
Não é s6 no estado de V. ExA, 
não é só no meu estado; acre
dito que isso esteja ocorrendo 
em todos os estados do Brasil. 
em decorrência do que é, na 
realidade, a Uustiça Eleito
ral. porque não existe uma 
Justiça Eleitora1 própria; ela 
depende de jufzes_que vêm de 
outras áreas da Justiça Comum, 
da Justiça Federal, de advoga
dos que formam um corpo i ntei -
ramente não exclusivo para a 
área da Justiça Eleitoral. 
Essa lentidão na apuração 
queira V. Exa abordar isso ou 
não - dá sempre má impressão. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Eu 
estou abordando, Ex~ Acho que 
é uma verQonha para o Pais, 
para o Bras1 1. 

o sr. ~utahy Magalhães - Isso 
dá uma má impressão. 

O SR.- MANSUETÓ DE LAVOR -
Péssima impr~ssão. 

O Sr. ~utahy Magalhães - Veja 
V .. Exa que no meu Estado - e 
este. tema vou abordar hpje, 
tambern, 11geiramente, se tiver 
tempo, mais adiante, vou que
rer aprofundar essa discussão, 
que deve ser da Casa toda. 
para nós tentarmos buscar so
luções- no meu estado, criou
se a imagem, através de pes
qulsas de opinião, que a vitó
ria de um determinado candida
to seria da ordem de um milhão 
e meio de votos, isso durante 
cinco meses e a Rede Glo
bo falando todo o dia que ele 
1a se eleger no primeiro 
turn_o_. __ ..E.Q_tã_o, seria urna vi tó
ria tranqü-ila. Dai", setenta 
dos nossos prefeitos passaram 
para o_ outro lado, dentro da 
preocupação de ficar com o Go
vernador_ eleito. _Agora, veja 
V. Ex~. com toda a lentidão da 
Justiça Eleitoral, que até 
hoJe tem evitaoo pràticamente 
darem .os resulta dos oficia is. 
foi feito um ~levantamento pa
rple1o - h9Je estamos com 90% 
dos votos Ja apurados nessa 
apuraçã-o paralela -. e o Sr. 
António Carlos Magalhães ainda 
está perdendo e vai ganhar no 
final do primeiro turno por 
perto de 20 mil votos. Para 
quem i ria vencer com a di fe
rença de um milhão e meio de 
votos. agora vai ganhar por 
vinte mil votos, e a Justiça 

Eleitoral ainda está prendendo 
os resultados. Eu não posso 
fazer nenhuma acusação. seria 
leviandade de minha parte: 
mais fica, como V. ·ex~ disse, 
uma dúvida no art. por que 
essa lentidão? Se estamos num 
País que tem uma informática 
com todas as reservas feitas 
para desenvolver a nossa pró
pria, temos hoje a tecnologia 
que todo brasileiro sabe ver 
quando deseja estudar urna ma
téria e, no entanto, ainda es
tamos no tempo da eleição a 
bico de pena, fazendo os 
cálculos e as somas na base de 
lápis ou caneta. Por isso, pa
rabenfzo V. ExA Desculpe-me a 
extensão do meu aparte, mas eu 
gostaria também de dar o meu 
testemunho da necessidade des
sa reformulação. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - A
gradeço a V. Ex~ pelo aparte. 

Sobre essa questão das pes
qu1sas. há um item aqui no meu 
pronunciamento que vou tratar 
daqui a pouco. 

Eu gostaria de insistir ainda 
na qu~stão da lentidão nas 
apuraçoes. Há uma eleição no 
Uruguai e à meia-noite do mes
mo dia da eleição se sabe o 
resultado. Mas, vao dizer, o 
Uru~ua1 é um pais pequeno €tc. 
A n1vel de estados. ternos es
tados como Sergipe, Amapá etc, 
onde as eleições ainda não fo
ram apuradas nem em 30%. Não 
sei se é o caso de Sergipe. 
Quer dizer. a nível de .estados 
as eleições também não são 
apuradas. Mesmo que fosse uma 
eleição para Presidente da Re
pública, isso não seria 
justificat_iva. Essa lentidão 
cria problemas no que toca ao 
resultado final e, além do 
mais, cr-ia urna imagem negativa 
do País. Afinal de contas. em 
matéria de apuração eleitoral, 
nós estamos ainda na era da 
pedra lascada, Isso é o que se 
deve dizer logo. 

No que se refere à própria 
condução do processo '"'"""e 1 e i to
ral. a Justiça eleitoral se 
considera inteiramente desapa
relhada, ainda mais, como fri
sou V.Ex~. que os componentes, 
os órQãos da Justiça não são 
exclusivos, eles são. na pri
meira instância, jufzes comuns 
que acumulam cargo$ como jui
zes eleitorais. E assim nos 
tribunais. De modo que. com 
essas e 1 e i ções sucess t v as,. os 
trabalhos se acumulam muito 
mais e dão a demonstração ca
bal desse desaparelhamento, 
dessa falta de preparação. 

Em suma, a Justiça Eleitoral 
como está não nos serve. Não 
quero dizer que não serve a_ 
nós políticos. ela não serve à 
democracia como deveria servir 
e como era de se esperar. 
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Então, a primeira proposta. 
como uma análise. como uma re
flexão sobre as eleições de 3 
de outubro, mas indeP.endente 
dos seus resultados, é Que se 
procure - neste ponto, o Con
gresso - o Senado e a Câmara 
tem mui to a ver co.m isso no 
que toca à reformulação da le
gislação - é que se procura, 
se defenda com toda clareza 
uma reformulação completa do 
papel, aa função da Justiça 
Eleitoral~ neste Pais. Segun
do, uma reavaliação da propa
ganda eleitorfl gratuita. Não 
pensem V. Ex s que eu vou de
fender aqui a abolição do pro
grama e,.eitoral ~ratuito. Quem 
defende a aboliçao do programa 
eleitoral gratuito está pres
tando serviço às redes de e
missoras, está indo em direção 
dos interesses de emissor~s de 
rádio e de televisão~ que têm 
concessões federais. Os canais 
de rádio e de televisão são 
patr1mônio da União, portanto 
patr i môn i o do povo bras i 1 e i r o.' 
E não é nada demais que dedi
quem, em tempos especiais. 
parcela dos seus espaços nas 
suas programações a se~viço 
público. E a p~opaganda elei
toral gratuita é um serviço 
público que deve ser eminente
mente educativo. Ai. sim, se 
nào é, se essa propaganda e
leitoral, que deve ser mantida 
e nunca T'et i r ada. se essa pro
paganda eleitoral não est~ 
sendo uma verdadeira aula de 
formação politica do povo bra
sileiro, aí nós temos culpa, 
af devemos procurar 
reformular. Ext-inguir nunca. 
Reformular imediatamente, sim. 

Nesse caso. é preciso citar 
aqui que não foi nem um, nem 
dois os acontecimentos 
lamentáveis de candidatos, de 
partidos principalmente desses 
partidos forjados para servir 
a interesses personal i stas, 
que utilizaram mal esse espaço 
preciosissimo da p~opaganda 
eleitoral gratuita e levaram a 
impressão, levaram os próprios 
meios de comunicação. que não 
têm interesse nessa propaganda 
eleitoral gratuita. evidente, 
a divulgarem. a inculc~rem n~ 
opinião pública uma rejeição~ 
esse horário. Posso dizer que 
a audiência do chamado "Guia 
Eleitoral". como é chamado no 
meu Estado, Pernambuco. con
corre em audiência com qual
quer outro pro9rama médio da 
televisão. Nao digo nos pi
ques de audiência, mas um pro
grama médio. Querer acabar com 
o programa eleitoral gratuito 
por falta de audiência é um, 
contra-senso. porque temos em 
certos horários uma rede de 
emissoras que tem 80% de au
diência. outra rede que tem 
10%. outra que tem 15% e outra 
que tem 0.5%. Vai-se fechar 
aque1a emissora- que não tem 
audiência? Não. Não se fecha a 
emissora que não tem 

audiência, Procura-se fazer 
com que ela, através de uma 
programação melhor e aperfei
çoada, conquista audiêncla. 

Assim não se deve, absoluta
mente, extinguir os programas 
educativos. Não se deve extin
guir os programas de informa
ção porque têm pouca 
audiência. Oeve-se procurar. 
através da técnica, de uma me
lhor apresentação, fazer com 
que eles conquistem audiência. 
Assim não há. não subsiste 
qualquer argumento para se a
cabar com o programa eleitoral 
gratuito. 

Ainda mais agora, em nome da 
onda do libera1ismo, que dizem 
que é a livre concorrência, 
que a tntervenção do Estado 
não se deve mais fazer na eco
nomia privada. que as emisso
ras de rádio e televisão são 
empresas privadas e não deve 
ceder seu tempo gratuitamente 
para que os partidos polfticos 
façam propaganda eleitoral. 
Esse argumento não tem consis
tência; primeiro. porque as 
emissoras de rádio e televisão 
são concessões públicas; se
gu.ndq, porqUe a propa!landa e
leitoral gratuita nao é uma 
intervenção do Estado em coisa 
alheia, porque os canais de· 
rádio e televisão P.ertencem à 
União. Os empresários que os 
utilizam. como o Sr. Roberto 
Marinho e o Sr. Adolfo 81och, 
são concessioná~ios. não são 
donos dos canais, os canais de 
rádio e televtsão são do povo. 
Portanto, é necessária a manu
tenção de propaganda eleito
ra 1 , aperfe1 çoando seu 
mecanismo. 

o Sr. Odacir Soares- Permi
te-me V. Ex 4 um aparte? 

O SR. MANSUETO OE LAVOR - Com 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Odacir Soares- v. Exz 
tem razão. Não ouvi to~o o seu 
pronunciamento, mas estou ou
vindo esta parte Tinal com re
lação ao horário ~ratuito no 
rádiõ e na televlsao, Ele é 
fundamental para o aprimora
mento da democracia no Brasll. 
o que precisa ser feito. do 
ponto de vista do processo e-
leitoral, é a atualização do 
côd1go eleitoral. é o acompa
nhamento ... do •• código Eleitoral 
por parte da Justlça Eleito
ral, permanentemente, inclusi
ve evitando-se os abusos e 
crime el_eitorais praticados 
mesmo antes do perfodo eleito
ral, durante os meses que an
tecedem a realização das con
venções, onde o abuso do poder 
económico se manifesta osten
sivamente em todo o Pais. Es
tou fazendo essas observações 
até numa situação muito espe
cial. poraue. _apesar de ter 
sido vitima de tudo isso. ga
nh~i as eleições em Rondônia. 

O SR. MANSUETO OE LA
VOR -Parabéns a v. Exa. 

O Sr. Odacir Soares - Fui vi
tima do abuso do poder econó
mico, de gastos astronómicos. 
feitos por candidatos, osten
sivamente, com recursos muitas 
vezes sem a origem revelada, 
recursos que. inclusive, não 
vão aparecer nos gastos dos 
comitês de propagandas dos 
respect1vos partidos ou das 
respectivas coligações. E, 
nessa parte, nós polfticos. 
nós parlamentares, nós parti
dos politicas. temos culpa, 
porque, vencida a primeira e
tapa do processo eleitoral, 
que são as convenções. e a se
gunda etapa do processo elei
toral, que são as eleições. 
nós candidatos, nós partidos, 
nõs coligações. nos esquecemos 
da etapa importante e que está 
exatamente na ponta do aprimo
ramento das eleições, que é a 
etapa da prestação de conta 
das eleições. Normalmente. nós 
nos esquecemos de fiscalizar a 
prestação de conta das elei
ções e, por isso. ocorrem os 
abusos QUe a cada eleição, nós 
aqui no Congresso e no Senado 
denunciamos, ·de certo modo 
infrutiferamente. Então, hoje, 
vem batendo muito nesta ques
tão da extinção do horário 
gratuito no rádio e na 
televísão. Sou a favor da sua 
manutenção. e o digo até com 
isenção, porque sou concessio
nário de rádio cessionãrio de 
rádio no Estado de Rondônia, 
onde tenho emissora de rádio. 
Nem por isso, pela utilização 
desses espaços durante o pe
ri,odo, as emissoras deixam de 
faturar mais ou deixam de fa
turar menos. o faturamento nem 
aumenta nem diminuí. A meu 
ver, esse espaço que a legis
lação concede aos partidos e 
aos candidatos é fundamental 
para o çprimoramento das 
e1eições. E necessário que a 
Justiça Eleitoral cumpra o seu 
papel de permanente fiscaliza
dora daquilo que dispõe o Có
digo Eleitoral, o que lamenta
velmente não ocorre. Outro 
fato que precisa ser fiscali
zado no Brasil, precisa ser 
apreciado pelo Congresso Na
cional, é a fraude que vem o
correndo com freqüência nas 
pesquisas pelos institutos de 
pesquisa e ocorreram nessas 
eleições de maneira ostensiva, 
de maneira violenta e de ma
neira criminosa. Em Rondônia, 
por exemplo o Ibope. em pes
quisas deturpadas e com resul
tados inclusive que considero 
fraudados. em duas ou três 
pesquisas que publicaram, uma 
das quais inclusive no dia das 
eleições, dava-me um percen
tual com uma distância muito 
grande do então primeiro 
colocado. e que se viu nos 
resultados? Somados os votos 
dos dois candidatos que fica
ram colocados em segundo e 
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terceiro lugares. a minha vo
tação é quase o dobro da vota
ção obtida pelos dois candida
tos, e nem por isso o Ibope 
teve a cerimônia de, no dia 
das eleições, publicar uma 
pesquisa de boca-de-urna, 1na 
Capital do Estado, em que dava 
o meu principal adversário com 
37% e me dava 14%. Qual foi o 
resultado das eleições na 
Capital? Tive 60% dos votos 
válidos na Capital de Rondô
nia, o que demonstra que o I
bope vem vendendo pesquisas 
para diversos candidatos ~ 
para diversos clientes. E 
necessário que se apure isso. 
Estou citando o Ibope, especi
ficamente~ pois fui vítima 
dele no Estado de Rondônia, 
tive oportunidade de, inclusi
ve, advertir o Diretor
Superintendente desse institu
to, Sr. Car1os Augusto Monte
negro, do crime que estava 
praticando, porque as pesqui
sas estavam sendo divulgadas 
em Rondônia pela afiliada 
da Rede Globo como se fosse 
dela a pesquisa e. na realida
de, eram pesquisas pagas pela 
coligação "A Vontade do Povo", 
cujo candidato a Governador 
era o senador 01avo Pires e 
cujo candidato a Se~ador é ·o 
atual Deputado Federal . ChaQas 
Neto. Na realidade as pesqui
sas eram ~entirosas. eram pes
quisas compradas. que não ~e~ 
fletiam a verdade nem antes, 
nem depois. nem durante o dia 
da eleição. Congratulo-me com 
V. ExA. Concordo plenamente 
com aquilo que v. Ex;d coloca 
aqui, relativamente a Que esse 
horário g~atuito de rádio e 
televisão é fundamental para o 
aprimoramento da ·democracia, 
para o aprimoramento do pro
cesso eleitoral e para que se 
permita aos candidatos, com 
menos possibilidades de gastos 
nas eleições. pelo mesmo aque
le horário, através do qual, 
ele poderá, com um bom pro9ra
ma, atingir o seu eleitor. 
Cumprimento V. Ex~ pelo seu 
discurso, nessa parte. 

O SR. MANSUETO DE LÀVOR - A
gradeço a V. Ex 4 pelo aparte, 
poroue foi muito importante. 
principalmente no que toca a 
pesquisa. que era o item se
guinte dentro deste meu esque
ma do pronunciamento. 

Ainda sobre a propaganda e
leitoral ~ratuita, eu queria 
apenas d1zer que há realmente 
algumas distorç6es que preci
sam ser corrigidas. através de 
uma legislação que devemos fa
zer aqui. Eminente senador, 
creio que contribuiria para 
esse aperfeiçoamento que se 
considera.sse ·crime eleitoral 
qualquer abuso desse horário. 
Por exemplo, a cessão do 
horário de um candidato para 
outro através de pagamento. Se 
fosse comprovada a venda do 
horário eleitoral, como ocor-

reu em alguns casos, isso de
veria ser caracterizado como 
crime eleitoral sujeito a 
punições. No que toca a isso, 
fica bem claro que serve à de
mocracia, a propaganda eleito
ral gratuita é uma conquista 
que fortalece a democracia 
brasileira. Que ela precise de 
uma legislação de aperfeiçoa
mento, muito bem, mas simples
mente porque não interessa às 
emissoras a manutenção desse 
horário gratuito. não· se pode 
conceber a sua extinção. Até 
porqUe as emissoras tem seus 
meios de descontar isto do 1m
posto de Renda, conforme já 
está previsto na própria 
legislação. E quanto ao arQU
mento de que não tem audien
cia, então se fecharia uma sé
rie de emissoras. porque tam
bém não têm audiência. Creio 
que essas emissoras não vão 
querer ser fechadas ou ver ex
tintas as suas concessões. 

Quanto às pesquisas, V. Ex~ 
antecipou praticamente o que 
eu gostaria de dizer sobre 
essa_ouestão. A questão do Es-

~u Cê Rondônia não difere do 
..._ .e ocorr~u em Pernambuco. E 
se diz: E porque o seu candi
dato perdeu e o outro ~anhou. 
Não! Os que ganharam tem todo 
o meu respeito. 

o sr. Odacir Soares - Eu 
ganhei.,. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -
Dou-lhe meus parabéns. v. Ex~ 
ganhou. 

O Sr. Odaci r Soares - .. ~ mas 
também fui vitima dás pesqui
sas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR 
Foi vitima. mesmo ass1m está 
reclamando. E muito bom e for
te o seu argumento, porque 
vindo de um candidato que ven
ceu, contrariando o que diziam 
as pesquisas. 

Vejam o que ocorreU no meu 
estado, Sr. Presidente e srs. 
Senadores. Na pesquisa çe 
boca-de-urna - não foi um mes 
antes! os i nst i tu tos deram 
até 25% de diferença entre o 
candidato que seria o mais vo
tado. o primeiro lugar, e o 
segundo. Vamos citar o nome, 
com todo o respeito: entre o 
Senador Marco Maciel, cuja au
sência aqui merec·e todo o nos
so respeito, e o candidato a 
senador da nossa coligação. 
José Queiroz_. Segundo a pes
quisa de boca-de-urna. a dife
rença seria de mais de 20%. 
Mas, naquela semana em que os 
i~decisos se definem, já tinha 
havido pesquisa, eles deixam 
para se definir de acordo com 
a urna. Eles estão indefinidos 
porque, realmente, não têm um 
engajamento maior_. Então. a 
pesquisa é o grande instrumen
to para que os indecisos se 

definam. Naquela semana, o r
bope publica uma diferença de 
11% em favor do candidato do 
PFL, ~aoquim Francisco, contra 
Uarbas Vasconc~los. o Data 
Folha publica uma pesquisa, 
primeiro, de 5% de diferença 
e, logo depois? publica outra 
de 14% de diferença em favor 
de Voaquim contra Uarbas. No 
dia. o que ocorre? Não dá, ab
solutamente. no dia da .eleição 
2,5% de diferença. E quanto a 
senador se chegou ao absurdo 
de divulgar até 26% de dife
rença e nao chega a 1.5% o 
resultado. Isso significa que 
essas pesquisas empurraram os 
·ele i tor-es indecisos para tomar 
posição para aquele que já 
ganhou. Se pesquisa é cient,
fica? se pesquisa e. realmen
te, uma prévia definitiva, 
como parece em muitos lugares, 
então, é Claro, õ indeciso 
diz: "Eu não vou votar em quem 
perde!q Há, de fato, uma indu
ção do eleitor e, se ela for 
fraudulenta, essa indução se 
torna criminosa. Nõs temos que 
ter uma legislação, já houve 
tentativas aqui de pautar cer
tas no~mas. Os métodos da pes
~uisa não foram muito felizes, 
porque introduziam coisas tais 
como acompanhamento da pesqui
sa. o ~ue a tornar1a artifici
al: "Eu não concordo com aque-
1 e, votei contra". Mas eu en
tendo que se deve colocar uma 
legislação para responsabili
zar os institutos de pesquisa. 
Afinal de contas, eles prestam 
serviço público porque 
divulgam-se resultados prévios 
eleitorais. 

o Sr. Humbe~to Lucena Per-
mi te V. ExA um aParte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Um 
instante. nobre Senador. Já 
concederei o aparte a V. ExA 

Em suma, uma pes~uisa divul
gada uma semana antes da elei
ção v a 1 e como resulta do an"te
cipado de uma eleição, na men
talidade de quase todo o 
eleitorado. Nesse sentido, não 
se pode deixar. sem mais nem 
menos, os responsáveis por es
ses institutos com erros feno
menais como esse citado aqui, 
agora, pelo eminente Senador 
Odacir Soares. como é o caso 
de Pernamb"uco. como foi o caso 
da Bahia, com as pesquisas que 
davam uma vitória estrondosa 
ao sr. Antônio Carlos 
Magalhães. Nada disso ocorreu. 
Então, quem é o responsável 
por isto? Quais foram os re
sultados danosos para os can
didatos que perderam por uma 
margem mínima e que, se não 
tivesse aquela pesquisa, cer
tamente o resultado seria 
diferente? A leçislação tem 
que cuidar disso. tem que ha
ver uma certa ligação com os 
crimes eleitorais nessa situa
ção, porque é pior do que dis
tribuir alimentos e roupas n~ 
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véspera da eleição. Uma boa 
pesquisa favorável a um candi~ 
dato, nas vésperas de elei
ções. é melhor do que ele dis
tribuir roupa. dinheiro. etc., 
e muitos têm sido cassados por 
causa disso e até mesmo tive
mos um episódio, aqui. no Di~7 
~rito Federal. numa eleiçao 
passada. com um candidato que 
usava chapéu e que Toi real
mente cassado, porque estava 
distribuindo· leite e pão, fa
zendo o bem. 

O Sr. Odacir Soares - Usar 
chapéu não é bom exemplo. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR . 
Nós. aqui, vamos ter um candi
dato que usa ch'apéu, um colega 
nosso do Paraná, a quem dare
mos boas-vindas. Eu citei as
sim para que se rememore que 
a1guém já foi cassado por dis
tribuir pão e leite. aqui em 
erasilia. nas vésperas da e~ 
1eição; não pOde ser candidato 
ao Senado. ora. se a pessoa 
~em u~ pesgufsa que lhe é 
Tavoráve1. e melhor do que 
distribu1r alimentos aos 
pobres. Gera mais efeitos e
leitorais positivos uma pes
quisa divulgada na véspera da 
eleição. desse tipo. do que 
Qualquer outro ato. Portanto. 
isso induz~ a vontade do 
eleftor. E isso que estou 
dizendo. E se a pesquisa é 
fraudulenta. é manipulada. e 
não há punição nenhuma aos 
seus responsaveis. acho que a 
legislação está vazia. E pre
ciso haver um preenchimento 
desse vazio da legislação. 

O Sr. Hu~erto Lucena - Per
mite V. Ex um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - ou
ço v. Ex4 com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena - Com
preendo~ perfeitamente. a in
dignação de v. Ex 4 dlante do 
QUe acorreu em Pernambuco. 
porque assistf ali de perto, 
na Parafba. a todo o quadro 
que se desenrolou no seu esta
do e. de certo modo, tambêm na 
minha terra. Basta lembrar a 
v. Exa que, em apenas uma se
mana. duas pesquisas. em ques
tão de dois dias de diferença 
de uma para outra. do mesmo 
instituto. fizeram crescer o 
principal candidato adversário 
do PMDB. o candidato do POT. 
de 36 pontos para 45. ou seja. 
nove pontos em dois dias. o 
que foi totalmente estranho. 
Mas nós estávamos mais 
tranqüilos porque tínhamos uma 
pesQuisa p~rticula~ contratada 
com a Porter, que e uma empre
sa pernambucana muito idónea. 
que nos dava o resultado que 
bateu no dia da eleição. de 
apenas dois ou três pontos de 
diferença. Entretanto, com o 
anúncio do Ibope. nós tivemos 
um prelufzo. sem dúvida. de 
uns Só mfl votos de pessoas 

que foram induzidas - como bem 
disse V. ExA- a votar no can
didato que estava à frente nas 
pesquisas. E não fora isso, 
concorreríamos como vamos 
concorrer ao segundo turno 
com o nosso candidato, mas aí 
também, o candidato do PMOB 
teria mais votos no final do 
que o candidato do PDT. 

Por tudo isso. o Procurador
Geral da República junto à 
Justiça Eleitoral solicitou à 
Policia Federal na Paraíba a 
abertura de inquérito -e já 
está sendo ins~alado - para 
apurar as denúncias de manipu
lações das pesquisas de opi
nião pública. Não sei se essa 
decisão do Procurador-G~ral da 
Repó:bl ica. junto à Justiça E
leitoral da Paraíba, tem um 
respaldo jurídico bastante só
lido. mas o fato é que s. sa 
tomou essa decisão. 

Por outro lado, quero dizer a 
V. ExA que sou autor de um 
projeto, que se encontra na 
casa. no q~al procuro fixar 
alguns criterios para se fazer 
as pesquisas de opinião Públ1-
ca, e bem assim para. a sua 
divulgação. São duas coisas 
diferentes: há·distorções não 
só no modo de fazer a pesqui
sa. como dfferença de metodo
logia etc .• mas, sobretudo. há 
questões muito sérias na di
vulgação pelos órgãos de 
comun1cação. 

O Sr. Odacir Soares - De vez 
em quando, div~lgam parcial
mente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Os 
próprios institutos de pesqui
sa de opinião púOlica- o Ibo
pe é um deles - chegaram a me 
dizer que ·se sentem. multas 
vezes. incomodados. porque en

·tregam uma pesquisa. a um 
cliente, que é, em gera1, um 
jornal, uma emissora de rádio 
ou de televisão, e esse clien
te divulga essa pesquisa a seu 
bel-prazer. Por exemplo, uma 
das coisas que eu exijo no meu 
projeto é que. na divulgação, 
se diga, inclusive, qual o u
niverso pesquisado e o mapea
mento, inclusive. geográfico 
da pesquisa: quafs as cidades 
pesquisadas. em· cada cidade. 
quantos foram ouvidos. Porque, 
veja bem, V. Ex~ pode contra
tar uma pesquisa, porque tem 
meios financeiros para isso e, 
no entanto, ele pede que a 
pesQuisa seja feita em tais ou 
quais municipios. que podem 
ser colégios eleitorais, onde 
a sua candidatura esteja me
lhor .pos~cionada. Ora, e cla,ro 
que, no final da pesquisa ~s 
amostragens desses municlpios 
vão ser favoráveis a sua 
candidatura. Portanto, a pes
quisa depende do universo pes
quisado. 1st·o é, das cidades 
onde é fefta e do número. tam
bém, de pessoas que são 

entrevistadas. Então, os cri
térios têm que ser ajustados 
e, por isso. apresente1 o ~ro
jeto e espero que v. Ex me 
ajude a levá-lo adiante. E1e 
está na Comissão de Constitui
ção e Vustiça do Senado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Eu 
estarei dando integral apoio a 
V. Ex~ A iniciativa é das mais 
louváveis e importantes. por
que. justamente, eu estou cla
mando por isso aqui. defenden
do que deva surgir uma n~va 
legislação ou uma le~islação. 
porQue não·há praticamente re
gulamentação disso. que paute 
essa questão do uso de insti
tutos de pesquisas no período 
eleftoral. para que o eleitor 
não seja conduzido através de 
uma proeaganda errõnea, ou da 
divulgaçao de um resultado 
distorc1do e, assim, influen
cia o seu voto contra essa ou 
aQuela candidatura. Não se 
pode conceber e aqui são 
quatro depoimentos. todos con
firmando isso que estou que
rendo defender aqui. E não se 
trata apenas de uma dor-de
cotovelo de quem perdeu elei
ção, porque o exemplo do Sena
dor Odacir soares é o mais 
claro. S. ExA ganhou a eleição 
em Rondõn1a - e neste ponto. 
parabenizamos o eminente Sena
dor - contra oS institutos de 
pesquisa. A vitória do Senador 
seria bem maior, bem mais ex
pressiva - espero que tenha 
sido - se não fora a barreira 
das pesquisas. Ora. uma pes
quisa que dá na semana previa 
à eleição 25% .de diferença 
parâ um candidato e, no dia. o 
resultado não dá 0.5%. essa 
pesquise certamente prejudicou 
aquele candidato que foi 
derrotado. Com certeza, a di
ferença não era aquela. 

o Sr. Leite Chaves - Permite
me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR 
-Permito. daqui a pouco. 

A minha consideração final~ 
Sr. Presidente. e sobre a 
questão dos resultados das 
eleições. Mas não vou me apro
fundar muito, porque, na rea
lidade, os cientistas políti
cos estão af muito contentes 
por esse fenómeno novo surgido 
nas eleições. aqui1o que dá 
prazer ate. tendo em vista es
tudos e análises aos cientis
tas politlcos, mas tem dado 
muita dor de cabeça. princi
palmente aos nossos cnadidatos 
proporcionais. Estou me refe
rindo a abstenção. que foi a 
tônica em todo o PaiS nessas 
eleições, e nos votos brancos 
e nulos. E algo que nos deixa 
a pensar. Mas. antes de con
cluir. quero concêder o aparte 
a V. Ex .a. Senador L e i te 

·chaves. 
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O Sr. Odacir Soares- Depois1 eu gostaria tambem que v. Ex 
me permitisse um aparte. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR 
- Concederei o aparte, Senador 
Odacir Soares. 

O Sr. Leite Chaves - Senador, 
V. Ex~ aborda com propriedade 
o assunto eleições. porque 
houve distorções de toda 
espécie. no que diz respeito 
às pesquisas. até o pleito an
terior às eleições presidenci
ais, não podiam eles ser usa
dos até 48 ou 72 horas antes 
do pleito. Mas. interpretante 
a Constituição. o Presidente 
Francisco RezeK, na época, do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
entendeu que elas podem ser 
divulgadas até a data do 
pleitoT Acho que as pesquisas 
sobre eleições terão que ser 
depositadas na·0ustiça Eleito
ral, ficando à disposição de 
todo mundo, para que alguém 
não as use de. forma caricata 
ou prejudicial a terceiros. No 
Paraná houve um caso 
interessante: o primeiro can
didato começou com cinqüenta e 
tantos por cento da votação. o 
segundo com vinte e o tercei
ro, sem possibilidade alguma, 
com quatorze. e deu exatamente 
o inverso. quem estava em ter
ceiro lugar ficou em primeiro, 
e assim por diante. Então, 
mo~tra que a pesquisa eleito
ral. mesmo divulgada, em al
guns setores ela não influên
cia tanto. Com a divulgação na 
época. era para não se admitir 
que o terceiro candidato ja
mais viesse a ocupar o primei
ro lu~ar; a despeito da profu
sa d1vulgação, ele chegou ao 
primeiro lugar. A Constituição 
é ampla nos propósitos de di
vulgação e não deve haver res
trição como no passado. O povo 
hoje convive bem com a 
pesquisa. Mas é importa~te que 
se tomem providências para que' 
a Vustiça Eleitoral seja de
tentora. depositária, de toda 
pesquisa que tenha que ser di
vulgada. 

O SR. MANSUETO OE LAVOR 
-Muito obrigado. Senador. 

O Sr. Odacir Soares --Permite 
.V. Ex~ um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR 
-Concedo o aparte a V. Exa 

o Sr. Odaci r Soares 
-Concordo com as colocações 
do Senador Leite Chaves. Acho 
que a pesquisa é uma conquista 
da massificação da informação. 
Acho gue o problema do Brasil 
não e o da pesquisa em si 
mesma. Acho que a pesguisa 
deve existir, ·acho que e uma 
conquista'da tecnologia da ci
vilização. é uma conuquista da 
massificação da informação. O 
de que precisamos. e louvo o 
projeto do Sena9or Hum~erto 

Lucena. é disciplinar a utili
zação da pesquisa. O Brasil 
es~á conseguindo desmoralizar 
uma das conquistas da moderna 
comunicação que é a pesquisa. 
A pesquisa estatística tem um 
universo. tem indicadores. in
clusive de uso internacional. 
Na metodologia hoje no Brasil 
da Data-Folha, por exemplo, e 
do Ibope, a divergência é me
ramente. eu diria quase ~ue 
absolutamente. tênue, a diver
gência é pequena. Mas o fato 
não é esse, 9 fato não é o da 
metodologia. E o fato também 
da deturpação da pesquisa. Em 
rondônia. o lbope agiu cr~mi
nosamente. porque, inclusive 
mandamos fazer pesqu~sas par
ticulares. como aqui foi men
cionado pelo Senador Humberto 
Lucena. e no mesmo período em 
que fora realizada uma pesqui
sa em Porto Velho. por exem
plo. eu estava. na ocasião, 
com i6 pontos percentuais so
bre o segundo colocado. Na 
mesma semana. o lbope divulgou 
uma pesquisa em que o segundo 
colocado estava com 17 pontos 
percentuais na minha frente. E 
a partir daí, foram divulgadas 
quase que massificadamente 
pesquisas pelo lbope, em que a 
diferença do meu principal 
adversário era imensa em rela
ção a mim, quando não era ver
dade. porque existem outras 
formas de exteriorização da 
manifestação do eleitor, e es
sas formas todas indicavam que 
o Ibope estava errado. o mais 
grave de tudo, além de toda 
essa criminosa manipulaçãc das 
pesquisas feitas pelo Ibope, 
em Rondônia estou dizendo 
isso claro e bom som-para que 
fiCIUe r"eglstradó nos Anais do 
Senado- o mais grave disso 
foi a pesquisa realizada na 
chamada boca-de-urna no dia da 
eleição. b Ibope indicou o meu 
principal adversário com a di
ferença de 10 pontos sobre a 
minha candidatura~ e quando se 
abriram as primeiras urnas da 
capital. após apuradas, eu 
termfnei com 60% dos votos 
válidos. Quer dizer, cheguei à 
Universidade Federal de Rondô
nia para vot~r às 9 horas da 
manhã e estavam os jornalistas 
fazendo pesquisa de boca-de
urna. e quando eu entrei, eles 
me disseram: "O senhor esi:á 
disparado aqui na 
universidade". E esse fenômeno 
ocorreu em todas as seções da 
Capital, enquanto o meu prin
cipal adversário tinha 8 votos 
por 1. eu tinha 240 votos, ti
nha 200 votos. 150. Não houve 
discrepância nenhuma no com
portamento do eleitor; houve 
discrepância na · manipulação 
criminosa do Ibope que, inclu
sive, estava mantendo em se
gredo o nome daqueles que es
tavam pagando as pesquisas que 
eles estavam realizando. Há 
uns 15 dias antes das elei-

.ções. eu exigi, num telefonema 
que fiz par~ o Diretor Supe-. 

rintendente do lbope, Carlos 
Augusto Montenegro~ que me in
formasse. por FAX. quem estava 
pagando as pesquisas, porque 
eu já sabia quem era. pois _já 
possufa documentos dos intra
tores. Estou dizendo aqui. 
claramente. que o Ibope, em 
Rondônia. manipulou criminosa
mente as pesquisas que reali
zou no estado .. 

E a mais grave manipulação 
ocorreu exatamente no dia das 
eleições. Acho Que o projeto 
do Senador Humberto Lucena é 
um projeto da maior importân
cia. Temos que disciplinar 
essa questão das pesQuisas. 
não eliminá-la como desejam 
alguns em relação ao horário 
gratuito, mas disciplinar e 
tornar a pesquisa uma conquis
ta da democracia. tornar a 
Pesquisa útil para o aprimora
mento da democracia e do pro
cesso eleitoral no Brasil que 
me parece ser uma das 
conseqüências desSa eleição 
que estamos vencendo neste 
momento. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR 
-Muito obrigado, nobre Sena
dor Odacir Soares. Mais uma 
vez. nossas congratulações 
pela sua vitória como senador 
reeleito contra o lbope e ou
tros institutos. Isso prova 
que não é um fato só daqueles 
que perderam eleições. cujos 
candidatos não tiveram suces
so, mas é de quem ganhou 
eleição. Está reclamando CIUe 
foi prejudicado, teve essa 
barreira do instituto de pes
quisa publicando resultados 
v1ciados e irreais acerca da 
vontade do eleitor do Estado 
de Rondônia. Exatamente~ ga
nhou amplamente. Então. real
mente é muito importante. 

Sr. Presidente, para encer
rar, com minha saudaÇão a VT 
Exa, eu gostaria de dizer que 
é cedo realmente para refletir 
sobre o fenômeno sobre o qual 
se debruçam, hoje, cientistas 
políticos, analistas. que é 
esse fenômeno da abstenção al
tíssimay incomum, dos votos 
nulos e brancos nessas 
eleições. 

O Sr. Mauro Benevides 
-Permite-me v. Exa um aparte. 
nobre Senador Mansueto de 
Lavor? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Não 
é o caso portanto, de se tomar 
atitudes ou posições precipi
tadas. Temos que avaliar isso 
com calma. Ainda é cedo para 
se ter uma tradução desse re
cado dado pelo eleitor nas 
urnas. Mas. seguramente. uma 
coisa não me parece correta, 
neste instante. e· é alguma 
coisa que é sugerida por uma 
pessoa que muito~ estimo e· te
nho muita admiração e que~ não 
estandO· aqui. mando-lhe um re-
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cada. dizendo: parabéns pela 
sua reeleição. É o Deputado 
que muitos conhecem, aqui. 
Maurílio Ferreira Lima, do meu 
Estado. 

Logo depois, o Maurílio já 
vem com uma proposta de emenda 
à Constituição, .Par~ .acabar 
com o voto obr1gator1o, em 
virtude do resultado das 
eleições. Não sou a favor nem 
contra. quero discutir isso. 
mas não agora, em face do re
sultado eleitoral, porque que
rer acabar com o voto obriga
tório, em razão dessa avalan
cha de votos nuJos e brancos e 
de abstenções4 E a mesma coisa 
que botar o · 1 i xo deba 1 xo do 
tapete. 

o eleitor que está protestan
do, hoje, ainda está melhor do 
que o eleitor que não protesta 
mais, e que vai à praia no dia 
da eleição. Então, se estão 
protestando. estão colaboran
do. Aqueles que Querem acabar 
com o voto obrigatório, não 
querem ouvir o protesto desse 
eleitor. 

Mas este é um assunto que não 
vem ao caso. Queria apenas di-
2er que essa emenda pode ser 
da maior importância. posso 
até votar pela abolição do 
voto obrigatório, mas no tempo 
oportuno, na revisão constitu
cional de 1993. Não agora, no 
resultado dessas eleições. 

O Sr. Mauro Benev1des - Per
mite-me V. Ex~ uma aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Só 
quero terminar meu raciocínio. 
Porque temos. ainda, uma elei
ção em 1992, e. na eleição de 
1992, que é uma eleição local, 
para Prefeito, para Vereador, 
quero saber se vai haver esse 
número de aostenção. Aí. quero 
saber. Se houver esse número 
de abstenção em 1992, aí sim, 
diremos: "não, definitivamen
te. O eleitor está realmente 
aborrecido, não. quer votar e 
ninguém vai obrigá-lo a 
votar". Vamos, na revisão 
constitucional de 93, fazer 
com que ele seja 1 ivre no 
voto. Mas agora. simplesmente 
porque houve um fenômeno que 
pode ser um fenômeno isolado! 
Só vamos saber se isso é-uma 
tendência permanente do elei
tor na eleição de 92, que é 
uma e1eição de Prefeitos e de 
Vereadores e que antecipo: não 
creio que. em 92. vã haVer o 
mesmo indice de abstenção e de 
votos anulados e brancos que 
teve. essa. ,Desculpe-me, nobre 
Senador Mauro BenevidesA ouço 
~gora o aparte de V. Ex 

o Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador Mansueto de Lavor. a 
refléxão a que V. Ex 4 realmen
te nos conduz, no embalo das 
suas lúcidas considerações, 
faz com que nós nos situemos 

com absoluta tranqüilidade em 
relação a este debate: a apre
ciaçao passiona1i2ada em fun
ção dessa decisão caracteriza
da pelos votos em brancos na
turalmente nós devemos pesar e 
aferir qual a medida adequada 
para se condu2ir o eleitor; 
levar o eleitor a participar 
dessa escolha da . maior rele
vãnci a que é a do voto prop'or
cional nessa eleição de Sena
dor, Deputado Federal e Depu
tado Estadual . E a proposta 
atribuida ao Deputado Maurilio 
Ferreira Lima divulgada 48 ho
ras pela grande imprensa bra
sileira diria a V. Ex~ que ela 
realmente tem QUe se situar 
numa premissa: devemos real
mente conduzir o nosso racio
cfnio e saber se nós temos de 
fato uma formação cfvfca ar
raigada. um aprlmoramento po
lítico Que possa tornar facul
tativo o voto, porque ainda 
hoje o Senador Jarbas Passari
nho. interpelando numa entre
vista concedida à Rede Globo, 
manifestava-se contra, porque 
entende Que, se houvesse uma 
ausência ainda maior do elei
torado. isso ret l rar i a a re
presentatividade daqueles QUe 
se ir"lvestisse em mandato 
eletivo. Foi bom que V. Ex~ 
suscitasse o problemas agora e 
busca-sse aqu 11 o que ser i a 
o oportuno tempore para a sua 
discussão. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR 
-Multo obrigado por essa 1n
tervenção. que corrobora a ml
nha argumen~ação a respeito 
desse fato. 

Realmente. o resultado dã e
leição, no que toca a protes
to, foi bastante significati
vo. Agora. não querer verifi
car se isso é uma tendência ou 
se foi um fenômeno isolado é 
muito gráve. 

Então. não vejo por QUe. como 
conseqü-ênc·i a desse a 1 to índice 
de abstenção. se queira intro
duzir agora, imeOiatamente. 
uma alteração do texto da 
ConStituição para abolir o 
voto obrigatório. Isso não tem 
sentido. 

Se n-o--Período da revisão 
constitucional o assunto for 
discutido e -for oportuno- o 
Senador Jutahy Magalhães é a 
foavr, o Senador Maurô Benevi
des é contra- vamos avaliar 
isso num mom~nto de calma e 
não como resultado. agora, 
dessa eleição do dia 3 de 
outubro. 

Parece-me. que ao invés de se 
querer ouvir a voz do eleitor 
que protesta nas urnas, quer
se mandar o eleitor para a 
prata no dia da eleição. Isso 
não é correto. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res, agradeço e concluo citan
do uma frase de Churchill: 

"Por mais imperfeitO. por 
mais turbulentO que seja 
esse processo eleitoral, nao 
há outro. Comparem-se com 
outros para esçolher 
mandatários. que não há ou
tro melhor." 

Realmente. o processo eleito
ral. seja qual for a eleição 
com seu perfil tipico. seja 
qual for, nos ~raz muitas 11-
çôes e sempre constitui um a
perfeiçoamento do processo 
democratico. 

Muito obrigado. 
Palmas.} 

(Muito bem! 

Durante o discurso do Sr. 
Mansueto de Lavor, o Sr. Pom
peu de Sousa. 3c Secretário, 
deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. 
Antonio Luiz Maya. Suplente 
de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. 
Mansueto de Lavor. o Sr. An
tonio Luiz Maya, Suplente de 
Secretârio, deixa a cadeira 
da presidéncfa. aue é ocupa
da pelo Sr. Nelson Carneiro_, 
Presidente. 

COMPARECEM 
SENADORES: 

MAIS OS SRS. 

João Menezes João "Lyra -
voão Nascimento Alfredo Cam
pos - Severo Gomes - Iram Sa
raiva- Mareio Lacerda- Sil
vio Name- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro} -Passa-se à votação do 
Requerimento n~ 347, de 1990. 
lido em reunião anterior. de 
1 i cença do Sr. SE! nado-r MaurT
cio Corrêa no período de 8 a 
15 do corrente mês, para tra
tar de assuntos particulares. 

Os Srs. Senadores que o-apro
vam queiram permanecer senta
dos. {Pausa.) 

Aprovado. 

Fica concedida 
solicitada. 

a 1 i cença 

O SR. ~RESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Em votação o Requeri
mento n~ 348/90, do Sr~ _Sena
dor Fe-rnandO Hen-rique E:ardoso, 
de licença no período de 9 a 
13 do·corrente mês. para visi
tar a Estação Antártica Cmte. 
Ferra2. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

Fica conce·d i da 
solicitada. 

a 1 i cença. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Sobre a mesa, reque
rimento que será lido pelo Sr. 
1.1:! Secretário. 

É lido e aprovado o seguin-
te' r 

REQUERIMENTO N2 349, DE 1990 

Senhor Presidente, 

Solicito a Vossa Excelência. 
em cumprimento às normas regi
mentais. licença por cento e 
vinte e cinco (125) dias de 
minha ativ1dade parlamentar 
nesta casa. a partir de 9 de 
outubro de 1990. 

Tal afastamento se prende a 
inadiáveis compromissos pesso
ais. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência 
meus protestos de estima e 
consideração. - Senador Irapu
an Costa ~unior. 

. O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Aprovado o requeri
mento, fica concedida a licen
ça solicitada. Será convocado 
o respectivO suplente. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa. requerimento 
que será lido pelo Sr. 1~ Se
cretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO Ng 350, DE 1990 

Nos termos do disposto no 
art. 216 do Regimento Interno 
e tendo em vista a comunicação 
feita pelo Sr. Ministro de Es
tado da Infra-Estrutura em te
legrama datado de 20 de setem
bro do corrente ano. reaueiro 
assim solicitadas~ por inter
médio da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, as 
seguintes informações: 

·1) Quais os contratos ou a-
justes firmados pela Nuclebrás 
e/ou subsidiárias com o gover
no do Iraque nos termos do ar
tigo V do Acordo sobre Uso Pa
cifico da Energia . ..-Nuclear 
Bras i 1-I raque? 

2) O órgão denominado centro 
de Tecnologia Mineral - Cetem 
- realizou testes de análise 
de amostras de urânio extrai
das do campo iraquiano de Abu 
Skair? Caso afirmativo, por 
ordem de quem? 

3) Houve, no passado, algum 
convênio ou contrato firmadO 
entre o Cetem e entidade pú
blica ou estatal iraquiana? 

Sala das Sessões, 9 de outu
bro de 1990. - Senador ~utahy 
Magalhãés. 

(À Comfss'ão Df r"etor"a) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- o _requerimento lido 
vai ao exame da Mesa Diretora. 

Está esgqtado o perfodo des
tinado ao ExpedienteT 

ORDEM DO DIA 

A Presidência esclarece ao 
Plenário aue, em obediência ao 
disposto no art. 10, § 10, da 
Resolução 9 157, de 1988, as 
matérias constantes dos itens 
4. 5, 6 e 11 da Ordem do Dia 
não poderão ser apreciadas se
não após a votação dos vetos 
apostos aos Projetas de Lei do 
DF n.its 39, 41 e 45, de 1990, 
constantes dos itens 1 a 3, 
respectivamente. 

Os referidos vetos tiveram 
seus prazos de tramitação no 
senado - trinta dias - esgota
dos, passando a impedir, pelo 
dispositivo citado. e aprecia
ção de outras matérias de in
teresse do Distrito Federa1. 

Não há. em plenárlo, quo
rum, para deliberação. Em 
conseqüência, os itens 1, 2 e 
3 ficam com a apreciação adia
da p_ara outra oportunidade. 

São os seguintes os itens 
adiados; 

- 1 -
Veto Parcial 

PROJETO DE LEI DO DF 
N$1. 39, DE 1990 

(Inclufdo 
termos do 
fine) da 
1988 

em Ordem do Dia nos 
art.. 10, ~ 10, in 
Resoluç5o n 157, de 

Votação. em turno único, do 
veto parcial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 39, de 1990, 
que dispõe sobre o reajuste de 
vencimentos e salários dos 
servidores CiviS da Adminis
tração Direta, Autárquica, 
Fundacional e Indireta do Ois
t~ito Federal, e dá outras 
providências. (Dependendo do 
Relatório da Comissão do Dis
trito Federa 1.) 

- 2 
Veto Total 

PROJETO DE LEJ DO DF 
N.l< 41, DE 1990 

(Incluído 
termos do 
fine) da 
1988 

e~ Ordem do 
art. 10. ~ 
Resolução n 

Dia nos 
1 o, in 

157, de 

Votação, em turno único, do 
veto total aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 41, de 1990, 
de autoria do Senador Mauricio 
Corrêa, que regulamenta o art. 
39 da Constituicão. relativo 
ao Regime Jurídico dos Servi
dores das Fundações Públicas 
do Distrito Federal e dá ou
tras providências. (Dependendo 

do relatório da Comissão do 
Distrito Federal.) 

-3-
Veto Parcial 

PROJETO DE LEI 00 DF 
N° ~5. DE 1990 

(Incluído em Ordem do 
termos do art. 10, ~ 
~ine) da Resolução n 
1988 

Dia nos 
1 o, in 

157, de 

Discussão, em turno único, do 
veto parcial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 45, de 1990, 
que dispõe sobre o Regime Ju
rídico dos Servidores Civis 
das Fundações Públicas do Dis
trito Federal, e dá outras 
providências. (Dependendo do 
relatório da Comissão do Dis
trito Federa1.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Os itens 4, 5. 6 e 11 
ficam com a apreciação sobres
tada nos termos da Resolução 
n~ 157, de 1988 . 

São os seguintes os itens 
Sobrestados: 

4-

PRO~ETO DE LEI DO DF 
N-" 50. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Día nos 
termos do att. 4~. in fine, da 
Resolução n~ 157, de 1988) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do DF n~ 50, de 
1990, de .iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal. que 
autoriza a desafetação de bens 
de uso comum do povo. situados 
no Setor de Habitações Indivi
duais Sul - SHIS, QL 4/9, 
~/11. 4/12. ~/13 e 4/14. Re
gião Administrativa I. dentro 
do espaço territorial do Dis
trito Federal, e dá outras 
providências. (Dependendo de 
parecer.) 

5-

PRO~ETO DE LEI DO DF 

N.l:! 53. DE 1990 

Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II. e, do 
Regimento Interno 

Discurssão, em turno únicp. 
do Projeto de Lei do DF n.ll; 53. 
de 1990. de iniciativa do Go
vernador do Distrito Federal, 
que autoriza a Companhia Imo
biliaria de 6rasília- Terre
_cap, a doar os imóveis que es-
pecifica e_ . dá outras 
providências. (Dependendo de 
parecer.) 

6-

PROJETO DE LEI 00 DF 
N.2. 43, DE 1990 
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(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c. do Re
gimento Interno) 

Dlscussão~ em turno único, do 
Projeto de Lei do DF n~ 43, de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrfto Federal. que 
dispõe sobre o aproveitamento 
de servidores na carreira Ad
ministração Pública da Funda
ção Zoobotânica do Distrito 
Federal, criada pela Lei n~ 
82, de 29 de dezembro de 1989, 
e dá outras providências .. 
(Dependendo de parecer.) 

- 11 -

PROJETO DE LEI DO DF 
N:;t. 33·, D-E 1990 

Discussão. em turno suplemen
tar, do substitutivo ao Proje
to de Lei do DF _n.2. 33, de 
1990, de iniciativa da Comis
são do Distrito Federal 
(apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho), 
que dispõe sobre a criação de 
quadro de pessoal da Câmara 
Legislativa do Distrito Fede
ra1 e dá outras providências. 
tendo 

PARECER, sob n~ 296. de 1990, 
da Comissão 

Diretora, oferecendo a r-e
dação da vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Os itens 1 a 10 ficam 
com a votação adiada por falta 
de quorum qualificado. 

São os seguintes os itens 
adiados: 

- 7 -

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N~ 3. DE 1989 

Votação. em primeiro turno, 
da proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 3, de 1989. de au
toria do Senador Marco Maciel 
e outros senhores senadores, 
que acrescenta parágrafo ao 
ar-t ~ 1 59 e a 1 ter a a redação do 
'inclso r:r do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

-8-

PROF'OSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇAO N° 5, DE 1989 

Votação. em primeiro turno, 
da pr-oposta de Emenda â Cons
tituição n~ 5, de 1989, de au
toria do Senador Nelson Car
neiro e outros senhores sena
dores que disp5e sobre a remu
neração dos deputados estadu
ais e dos vereadores-. 

- 9 -

Vot_ação. em primeiro -turno, 
da proposta de Emenda à Cons
titu1ção n~ 6. de 1989, de au
toria do Senador Marcos Men
donça e outros 24 senhores se
nadores, que acrescenta artigo 
ao texto const1tucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

- 10-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTJTUIÇAO N" 1, DE 1990 

Votação, em primeiro turno, 
da proposta de Emenda à Cons
tituição n.Q 1. de 1990, de au
toria do Senador Márcio Lacer
da e outros senhores senado
res, q~e acrescenta dispositi
vos ao ato das disposições 
constitucionais transitórias 
da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson 
Carneiro) - Item 12: 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Proposta de emenda à Cons~ 
tituição n~ 4, de 1969, de 
autoria do Senador Leopoldo 
Peres e outros senhores se
nadores, que acrescenta um § 
6~ ao art. s~ do ato das 
disposições constitucionais 
transitarias. 

A Presidência, nos termos do 
disposto no art. 334. alfnea 
a. do Regimento lnbterno, de
clara prejudicada a Proprosta 
de Emenda à Constituição n~ 4, 
de 1989, por haver perdido a 
oportunidade. (Pausa.) 

Não havendo objeção do 
Plenário, a matér1a vai ao 
Arquivo_. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
ne1 ro} _--Está esgotada a maté
ria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos_ 

Concedo a palavra ao nobre 
senador Pompeu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tenho a est~ 
tribuna do plenário para uma 
modesta participação nos tra
b~lhos da sessão de hoje, por
que julQUei indispensável. já 
que esta passando inteiramente 
em brancas nuvens um aconteci
mento que reputo da maior 
importância. Ninguém se lem
brou de assinalá-lo. ninguém 
se lembrou de festejá-lo. não 
sei se serfa o caso de feste~ 

-jar, porém acredito aue deve-
mos- mas devemos imperativa e 
voluntariosamente- festejar a 

PROPOSTA DE EMENDA À~ 
CONSTITUJÇAO N° 6, DE 1989 

--Constituição Federal que ela
boramos e promulgamos há dois 
anos e que completou o seu se-

'-·~~-·~· ·~~-----------

gundo aniversário no últi~o 
dfa 5. Como não tivemos sessao 
no Senado Federal nem na Câma
ra dos Deputados, e já esta
mos. no dia 9. somente hoje 
tenho a oportunidade de aqui 
vir para assinalar esse acon
tecimento, mas tambem esse es
quecimento que nos deve deixar 
realmente preocupadíssimos. 

Na verdade. Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. nós que luta
mos tanto para que este País 
assumfsse o poder democrático 
através da institucionalização 
dos Três Poderes, através da 
implantação dos processos de 
manifestação e, afinal, da 
vontade popular e. afinal. 
conseguimos eleger da vontade 
popular e, afinal. conseguimos 
eleger uma Assembléia Nacional 
Constituinte, que elaborou e 
promulgou uma Constituição, 
afinal -volto a repetir o ad
vérbio - chegamos ao segundo 
aniversário desta Constitui
ção. quase que esquecidos 
dela. 

o sr. Mauro Benevides --
Permite-me V. Ex~ um aparte? 

·o SR. POMPEU DE SOUSA - Ouço 
o aparte do notJre s_enador Mau
ro Benevldes. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador ·Pompeu de Sousa. v. 
Ex~ realmente realça. neste 
instante, o transcurso do se
gundo aniversário da Carta 
Magna em vigor, carta para a 
qual contrlbufmos todos nós, 
Senadores e Deputados. hoje 
integrantes do Congresso Na
ci ona 1 , do Congresso 
ordinário, através das nossas 
propostas. das nossas emendas. 
das nossas sugestões e dos de
bates de que participamos, ob
jetivando sobretudo_ transfor
mar aquela Carta num instru
mento de defesa da cidadania e 
de todas aquelas conquistas 
1 igadas _ao_ p_o_vo brasí 1eiro. O 
segundo aníversârio transcor
reu exatamente no momento em 
que todo o País estava debru
çado sobre a manifestação das 
urnas, manifestação favorável 
a uns e desfavoravel a outros, 
mas sob~etudo valendo como um 
espetácu1o de democr~cia, com 
as suas falhas, com os seus 
erros~ com as suas distorções. 
v. Ex~ ao trazer a rememoração 
do fato auspicioso que fo1 a 
promulgação da nova Carta no 
dia 5 de Çlutubro de 1988, nã·o 
poderia deixar de receber, 
neste instante. de mim, seu_ 
companheiro, seu conterrâneo. 
seu amigo, a manifestação de 
reconhecimento pela 1nestimá
ve1 colaboraçao que V. ExA deu 
à elaboração do texto consti
tucional em vigor. A sua assi
duidade, a sua participação 
decisiva. as suas propostas 
oportunas. as suas teses _aco
lhidas. t.udo isso lastreia ad
miravelmente o currfculo 
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político-parlamentar de v. 
Ex~. Se, momentaneamente, em 
função de resultadoi emergen
tes das urnas. V. Ex ou outro 
Companheiro de Brasflia ou de 
outras unidades federativas 
n!o se favoreceram com o recO
nhecimento imediato do eleito
rado~ daqueles que realmente 
integram a opinião pública do 
Pais, V. Ex~ tem. neste ins
tante, a consagração dos seus 
pares pelo trabalho aue reali
zou aqui, como 1egis1ador 
ordinãiro e como Membro da 
Mesa do Senado Federal. atuan
do sempre com a maior dignida
de com a postura majestática 
naquela cadeira de que é titu
lar o Senador Nelson Carneiro. 
Neste instante em que v. Exa 
homenageia a Constituição bra
sileira. de que v. ExA e eu 
somos signatários. não me dis
pensaria de homenagear também 
a vida pública de v. ExA, mar
cada nesta legislatura, aqui 
no Senado Federal, pelo equli
brio, pela sensatez. pela as
siduidade, pela dedlcação e, 
sobretudo pela defesa intran
sigente do interesse público. 
E a homenagem que, prestando à 
Carta, presto também a V. ExA 
que foi um dos seus signatári
os. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Muito 
obr1gado, nobre Senador Mauro 
Benevides. o generoso aparte 
de V. Exa é comoventemente 
grato a este seu colega e an
tecipou o que de certa forma 
eu ia dizer sobre o obscureci
mento da comemoração do 2~ 
aniversário da atual Consti
tuição, visto estarmos absor
vidos pelos resultados das úl
timas eleições, de vez que a
brangeram um amplo espectro em 
todo o País. Na verdade, quase 
esquecfamos que ela estava 
sendo posta em jogo, porque, 
Sr. Pres1dente e Srs. Senado
res. o Poder Le~islativo, que 
se renova na Gamara dos Depu
tados e por um terço no Senado 
Federal. assume atribuições 
constituintes, de vez que em 
93 fará uma revisão da nossa 
Carta Magna. Isso me assusta 
muito, pessoalmente, menos 
pelo que significa a minha au
sência nesse trabalho. mais 
pelo que significa a ausência 
de companheiros da mesma posi
ção política. doutrinária, 
ideológica. A substituição 
desses companheiros, por aque
les que representam o processo 
que eu di r i.a está caracter i
zando a última eleição havida 
neste Pafs: é um processo de 
involucionismo. Estamos num 
processo involucionista, Sr. 
Presidente, de vez QUe o re
sultado das eleições apontam 
para o retorno ao Poder Legis
lativo das forças mais retró
gradas, das forças. quando não 
completamente reacionárias 
pelo menos altamente conserva
doras. que defendem estruturas 
sociais as mais injustas para 

este País, e que representam a 
vitória do que eu chamaria de 
um Processo c1iente1o-assis
tencialista, que consiste. ya
mos dizer. numa verdadeira en
tronização dos que têm conce
bido e adotado a famosa posi
ção de declamar-se. proclamar
se e serem reconhecidos como 
pai dos pobres para melhor 
cumprirem seu verdadeiro papel 
de mãe dos ricos. 

o Sr. dutah~ Magalhães -
Permite-me V. Ex um aparte? 

O SR. POMPEU OE SOUSA Com 
muito prazer. nobre Senador 
Juta-hy Maga 1 hães. 

o Sr. ~utahy Magalhães - Ao 
tempo em que faço minhas as 
palavras do Senador Mauro Be
nevides. que enalteceu a pre
sença constante de V. Exa aqui 
no Senado. o trabalho eficien
te que V. ExA realiza, o tra
balho que exercitou durante o 
período constituinte, desejo, 
também, fazer minhas as preo
cupações de V. ExÃ porque vejo 
emergir das urnas. pelo menos 
pelos dados que hoje são co
nhecidos e divulgados pela im
prensa~ o perfil de um Con
gresso novo Que assusta. Nós 
temos um perfil aí que preocu
pa pelo fato de o congresso 
que está sendo eleito atua1-
mente ser responsável pela re
visão da nossa Constituição~ 
cujos avanços foram consegui
dos com tantas dificuldades. 
com a presença constante da
queles que procuravam fazer as 
modificações no âmbito das 
questões sociais, os ganhos 
sociais que obtivemos muitas 
vezes perdemos. principalmente 
na área da reforma agrária, 
onde perdemos terrivelmente na 
Constituição. Hoje, esse per
fil que parece emergir das Ur
nas, como V. Ex~ bem disse, é 
uma involução. Isso me preocu
pa, como preocupa a V. ExA e, 
certamente, a muitos outros. 
porque podemos ter perdas mui
to grandes naquelas questões 
sociais, naqueles avanços so
ciais que conseguimos há dois 
anos. Parabenizo v. Exa também 
por relembrar aquele trabalho 
que o Con~resso executou na 
Constituiçao cidadã. Espero 

-que continue exercitando a sua 
força. o se~ poder para que o 
cidadão brasileiro seja defen
dido. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Muito 
obrigado, nobre Senador Jutahy 
Magalhães, gelo generoso apar
te de v. ExA, inteiramente co
incidente com as nossas 
preocupações. 

Na verdade, Sr. Presidente 
Srs. Senadores. o involucio
nismo· que eStá caracterizando 
o resu_ltado eleitoral~ indica 
que toda a luta que ljvemos 
para reformas estruturais da 
sociedade,- reformas políticas. 

económicas. sociais e cultu
rais, foi substitulda por esse 
paternalismo. pelo que chamei 
de cliêntelo-assistencfalismo. 
através do qual mantêm-se as 
estruturas através do engodo 
das camadas mais infelizes da 
sociedade; mantém-se a injus
tiça enganando-se os injusti
çados com pequenos favores em 
lugar dos direitos que eles 
conquistariam. se se tivesse 
uma atitude cidadã diante des
te Pafs. se tivessem condições 
de cidadania para realmente 
decidir os destinos deste 
Pafs. 

Isso é o que me assusta, no
bre Senador Vutahy Magalhães, 
nobres ·senadores aqui presen
tes nesta tarde melancólica do 
segundo aniversário da nossa 
Constituição. 

Assusta-me particularmente 
porque em 1993. esse Congresso 
que está sendo eleito agora, 
esse Legislativo que resulta 
dessas urnas tão voltadas para 
um passado de abominável ~~
sência de participação popular 
na vida pública, com o povo 
banido, apenas recebendo pe
quenos favores. como se favo
res fossem, migalhas de direi
tos que eles deveriam conauis
tarm - poisnõs deverfamos dar 
as estruturas para que eles os 
conquistassem o que me as
susta. nobre Senador Jutahy 
Magalhães, é que esses futuros 
constituintes que estão sendo 
eleitos ·agora desfaçam aquilo 
que fizemos. Afinal de contas. 
se fizemos uma Constituição 
ainda cheia de imperfeições, 
sem a menor dúvida dever1amos 
realmente aperfeiçoá-la. -Uma 
dessas imperfeições, essa re
almente indesculpável, é oCa
pftulo da Ordem Económica. no 
que se refere à reforma 
agrária. Entretanto. esta é a 
Constltulção mais avançada que 
este País jamais teve. 

Receio, e muito, que, com os 
resultados eleitorais que ti
vemos, essa revisão constitu
cional nos leve a um retorno 
que talvez até nos aproxime da 
Constituição de 10 de novembro 
de 1937, com o autoritarismo 
do Executivo nacional trans
bordando aos próprios Executi
vos regionais, com abdicação 
dos poderes populares existen
tes. ainda timidamente sube
xistentes do Poder Legislati
vo, e a atitude quase que ab
sentelsta do Poder Judiciário, 
diante do condicionamento do 
Poder Público pelo dinheiro. 
pela força do dinheiro asso
ciada à força do Estado a ser
viço de candidatos, de candi
daturas espúrias e incompeten
tes. 

Isto tudo associado, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, é 
QUe me faz temer que a Consti
tuição Cidad&, assim tão bem 
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qualificada pelo Presidente 
Ulysses Gu1marães. transforme
se na constituição anticidadã, 
anticidadão, anticidadania. 
(Muito bem! Palmas.) 

Durante o dfscu~so do Sr. 
Pompeu de Sousa. o Sr. Nelson 
Carneiro. Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo sr. Antônio Lufz 
Maya, Suplente de Secretário. 

O SR. ?RESIDENTE (Antônio 
Luiz Maya) - Antes de passar a 
palavra ao próximo orador ins
crito. a Presidência comunica 
ao Plenário que a eleição, 
pelo Senado Federal. dos Mem
bros do Conselho da República, 
marcada para hoje, às 18h e 
30min. será realizada em data 
Q ser brevemente fixada. A 
Secretaria-Gera 1 da Mesa 
providenciará publ icaçáo, em 
avulsos, dos nomes encaminha
dos à P~esidência até o último 
dfa 5 de outubro. 

Com a palavra o nobre Senador 
L e i te Chaves. (Pausa.) 

S. Exa não está presente. 

Com a palavra o nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB 
BA. Pronuncia o seguinte 

discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, como o ~enador 
Mansueto de Lavor, desejo fa
zer, também, algumas conside
rações sobre as últimas elei
ções, sem, entretanto aprofun
dar o pensamento a respeito de 
cada assunto, porque isso pre
tendo fazer com mais calma, 
num pronunciamento mais elabo
rado, com dados mais concre
tos, com informações gue pos
sam transmitir, tambem, algu
mas sugestões a mais, na ten
tativa de fazer certas modifi
cações que, a meu ver, são 
necessá1·ias. 

Quero comecar. Sr. Presiden
te, tratando· daquilo que já 
foi abordado hoje: as pesqul
sas de opinião. Não quero fa
zer acusações. Não posso fazê
las, porrque-não tenho dados 
concrêtos, a não ser os dados 
numéricos sobre os quais irei 
agora pronunciar-me. 

Tenho dúvidas_ muito grandes e 
profundas no meu pensamento a 
respeito de como foram feitas 
as pesquisas de opinião. Eu 
sempre disse aqui. atravé.s de 
pronunciamentos. de apartes e 
declarações à imprensa. que 
acreditava piamente nas pes
quisas de opinião que eram 
feitas. Até nesta eleição eu 
ainda repetia que acreditava 
no que estava sendo .Publicado, 
mesmo que houvesse um engano 
ou outro _de ordem técni,ca. 

Mas, Sr. Presidente e srs. 
Senadores, não vej~ nestas 

minhas palavras qualquer ten
tativa de explicar apen~s um 
resultado eleitoral. E uma 
preocupação de que fatos como 
esse não se repitam no futuro, 
porque no passado - nessa e
leição que já é passada - nada 
pode ser feito. Nada pode ser 
mudado no tempo. Não podemos, 
como numa fita de vídeo casse
te, retornar no tempo para re
começar a Contar. 

Temos que ver o que ocorreu 
com esses institutos de pes
quisas de opinião. No meu Es
tado, durante seis meses, o 
Ibope e a Rede Globo repetiam, 
de uma semana para a outra, 
que o candidato do PFL teria 
uma vitória esmagadora e ga
nharia tranqüilamente a elei
ção no primeiro turno. Ser1a 
uma das maiores vitórias do 
Brasil. Citavam nomina1mente o 
candidato e colocavam a sua 
imagem no vídeo, sempre com 
essa preocupação de fixar uma 
vitória que, pelos números que 
apresentavam, seria da ordem 
de um milhão e meio de eleito
res, a diferença do candidato 
do PFL para a soma dos candi
datos adversários. No dia da 
eleição. a chamada pesquisa de 
boca-de-urna, já procurando 
fazer um acomodamento da si
tuação para aparecer mais re
al, apontava o candidato do 
PFL com 50%, número este bem 
claro. E por que 50%? Porque 
não haveria dúvidas de quem 
ganharia a eleiÇão, já que se 
tratava de 50%, contando os 
votos brancos e nulos, e não 
50% dos votos válidos. 

QUal a realidade, Sr. 
Presidente? Hoje~ computados 
90% dos votos depositados nas 
urnas, restando ainda uns pou
cos votos de Salvador, as pes
quisas dão a vitóri~ ao candi
dato do PFL da ordem Oe 54 a 
55% dos votos. Na real idade, 
ele está perdendo, e por uma 
dirença bem razoável, mas. 
contando umas Poucas urnas de 
Sa 1 vãdor que- a i nda fa 1 tam ser 
apuradas, e em vistas, princi
palmente, dos votos dos peque
nos municípios, onde ele está 
tendo realmente uma vitória; 
ele irá certamente vencer. na 
minha opinião. Esta responsa
bilidd~ é exclusjvamente mi
nha. porque os números não 
mostram isso~ Não é uma previ
são com base técnica, é uma 
espécie de feeling político, 
que me dá a impressão de que, 
com esses últimos votos que 
faltam ser apurados. C9ntabi
lizados, ele irá vencer, mas 
vencerá, Sr. Presidente, com 
uma diferença aproximada de 20 
mil votos. 

Temos aqui representantes do 
NordeS;te, que sabem o que sig
nific'a para a Régião um candi
dato do tipo do. Sr. Antônio 
Carlos Magalhãés, que é 
autoritário, que sabe perse-

gui r os seus adversár-i o_s. A 
Rede Globo e o Ibope diziam 
todos os di_as que ele teria 
uma vitória de 1 milhão e meio 
de votos de frente. Seten~a 
prefeitos nossos passaram para 
o outro lado e ele ganhou por 
20 mil votos. o que isso sig
nifica~ Sr. Presidente e Srs. 
Senadores1 Uma indução de vo
tos a f?vor de um determinado 
candidato. O que pode ser 
feito? Nada! Nada poderá ser 
Teito. Por isso digo que a mi
nha preocupação é para que es
ses fatos não se repitam no 
futuro. Precisamos de uma le
gislação que impeça que fatos 
como esses se repitam, pois 
9uem tem que eleger um governo 
e o eleitor daguele Estado e 
não a manipulaça_o de forças 
dos meios de comunicação e de 
institutos de pesquisa. 

Sr. Presidente. temos real
mente que pensar muito a res
peito dessas eleições. São 
vários fatos que se somam. Não 
pretendo jamais fazer um estu
do sociolo9ico desta eleição, 
porque nao tenho condições 
para isto. Mas quero e acredi
to que posso fazer alguns 
comentários de ordem política. 

Sr. Presidente, saio desta 
eleição com outra grande 
preocupação. Fui sempre contra 
o voto distrital, baseado no 
fato de consider~r que a in
fluência do poder económico em 
um eleitorado mais restrito 
seria muito grande. Fiz minhas 
eleições todas sem ter recur
sos para gastar, sem ter uma 
camisa para distribuir. sem 
ter outdoor nas ruas do meu 
Estado. sem ~er sequer uma 
propaganda paga na televisão, 
rádio ou jornal. sem ter pro
pagandas grandes e caras d1s
~ribuídas pelos diversos 
municípios. Fazia eleição em 
um carro particular. com moto
rista ao lado. correndo todos 
os municípios do meu Estado em 
busca dos yotos, conquistados 
pela confiança que po_dia mere
cer de alguém e, principalmen
te, de uma conversa sem dema-
gogia, sem promessas. Graças a 
Deus, sempre fui vitorioso nas 
minhas eleições. 

Por isso ficava procurando 
fugir da marcação daqueles que 
tinham o poder na mão e tinham 
poder económico também para me 
enfrentar. Por isso era contra 
o voto distri.tal. 

Não m'e candidatei desta vez 
mas vejo candidatos do Brasi1 
inteiro, não só do meu Estado. 
mostrando o que foi a -influên
cia do poder econômico nesta 
~leição. Isto foi vergonhoso! 
E uma vergonha o que se passou 
nesta eleição! O que eu dizia 
aqui, antes· do pleito é Que 
deveríamos ter senadores e de
putados não mais de paletó e 
gravata, mas de macações. como 
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os pilotos de Fórmula-1 usam, 
com adesivos, para mostrar 
quais os seus patrocinadorLs. 
Infelizmente, estamos vendo 
que teria de ser assim, porque 
n1nguém tem condições de ~as
tar o seu próprio dinheiro, da 
forma como foi feita nesta 
eleição. 

Hoje, sou a favor do voto 
distrital. Vou apresentar uma 
emenda. Pode ser apenas mais 
uma, mas vou apresentar. se 
tiver e merecer a assinatura 
dos meus Colegas de Senado em 
número suficiente, uma emenda 
para a criação do voto 
distrital. Vai-se dizer que 
devemos esperar a reformulação 
da Constituição, mas lembrem
se, srs. Senadores. que ela 
ocorrerá a part·i r de outubro 
de 1993 e a· eleição será em 
1994. Não sabemos quantos me
ses vamos levar para fa2er 
essa· revisão. Depois, pode a
parecer uma proposta dizendo 
que ele não poderá ser feito 
por ser ano de e1eição. E n~o 
poderemos instituir o voto 
distrital. 

Este assunto, temo§ aue 
tratá-lo antes da rev1sao para 
mostrar qual o pensamento do 
novo congresso, não agora. no 
final deste. O novo Congresso 
terá que se debruçar no próxi
mo ano para ter tempo de fazer 
as leis complementares exigi
das para que se possa a insti
tucionalizar o voto distrital, 
se essa for a vontade da 
maioria. 

Hoje. temos que restringir a 
ãrea de atuação dos Srs. Par
lamentares e~ principalmente, 
criar condições de fortaleci
mento dos partidos. o que só 
será obtido se tivermos real
mente o voto d1str1tal. 

Por isso vou apresentar essa 
proposta, na esperança de que, 
ao contrário do que imaginava 
no passado, o voto distrital 
venha a influenciar os eleito
res, levando a uma aproximação 
maior com o eleito, ten~o con
dições de vigiar mais o seu 
trabalho, podendo. então. fa
zer a eleição sem a influên
cia, tão perniciosa.. do .poder 
económico. 

o Sr Odacir Soares -v. ExA 
me concede um aparte? 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - Com 
todo o prazer, nobre Senador. 

o Sr. Odacir Soares - Queria, 
nessa parte em que V. Ex~ fala 
do·· abuso do poder econômico, 
reportar-me ·ao aparte que dei 
ao discurso do nObre Senador 
Mansueto de Lavor, quand,o fa
zia referência ao fato de que. 
neste momento, vencida essa 
etapa· da eleição propriamente 
dita. vamos ter a fase da a
provação dos gastos aue foram 
realizados pelos partidos. ou 
pelas coligações. através dos 

seus respectivos comitês in
te~partidários. de propaganda, 
às quais quase sempre nós. po
líticos, partidos. coligações, 
não damos nenhuma importância. 
Na realidade, 90% das despesas 
ostensivamente feitas nas cam
panhas eleitorais não constam 
das prestações de conta. Isso 
acontece porque. geralmente, 
não damos importância a essa 
etapa, que poderia, se fosse 
observada. levar à inelegibi
lidade superveniente de uma 
série de candidatos que, os
tensivamente, sempre abusaram 
e continuam abusando do poder 
económico nas eleições. Outro 
aspecto, nobre Senador Jutahy 
Magalhães. a meu ver muito im
portante, é a profissionaliza
ção da Uustiça Eleitoral, que 
sobrevive precariamente. no 
Bras11. os recursos que são 
colgcados â sua dispo~ição só 
o sao quase sempre a epoca das 
eleiçõep, quase sempre às vés
perãs das eleições. E, sempre. 
são recursos m1nimos, recursos 
insuficientes até para alimen
tar os mesários, alimentar a-· 
que1es que prestam serviços 
nas seções eleitorais no dia 
das eleições_ Entendo, então, 
que, neste momento, a Uustiça 
Eleitoral precisa ser profis
sionalizada, precisa ter um 
cará ter permanente de 
funcionamento. Os quadros da 
Justiça Eleitoral são quase 
sempre cedidos por outros ór
gãos da administração fede~al. 
porque os quadros próprios são 
exiguos. são pequenos. Então. 
entendo que. neste momento em 
que vamos tratar do orçamento 
da União para o exercicio de 
91, devíamos ter em mente essa 
questão da Uustiça Eleitoral. 
Precisamos dotar a Justiça E
leitoral brasileira permanen
temente de recursos suficien
tes para que se 
profissionalize. Essa é uma 
advertência que faço aqui. ao 
Senado federal. na oportunída~ 
d~_ .o.o_ seu. discurso, por_ que te
mos sempre, a cada eleição, 
debatido essas questões e. la
mentavelmente. não temos dado 
a importância devida àquilo 
aue emerge das eleições como 
fato deturpador do processo 
democrático e do processo 
eleitoral. V. Ex 4 tem razão. 
ocorreu em todo o Brasil o a
ouso ostensivo do poder econõ
mlco, abuso na cara da Justica 
Eleitoral, abusos que forãm 
observados, que foram vist~s 
pela Justiça Eleitoral e, la
mentavelmente, nenhuma prov1-
dência foi tomada. Penso que 
ainda temos uma oportunidãde 
de fazer prevalecer a legisla
ção eleitoral, o código e1ei
tora1, neste momento da apro
vação das despesas das 
eleições. Congratulo-me com V. 
Ex~ pela abordagem dessa ques
tão, mas faço esta observação 
que, inclusive, já havia fe1to 
ao discurso do Senador Mansue
to de Lavor. 

O SR. dUTAHY MAGALHÃES - A
gradeço a contribuição de V. 
Ex~. senador Odacir Soares, 
assim como V. ExAs considero 
que seria conveniente que pu
déssemos fazer essa profissio
nalização da Justiça Eleito
ral, para que sejam partici~ 
pantes apenas aqueles que ve
nham a se dedicar a esse as
sunto. e não aproveitados na 
época eleitoral juizes e 
funcionários que nada têm a 
ver com a Justiça Eleitoral em 
si. 

Mas, Srs. Senadores, apenas 
em rápidas pinceladas vou tra
tar de um assunto, já abordado 
pelo Senador Mansueto de La
vor. discordando, inclusive, 
da minha posição. que é o voto 
facultativo. sou a favor do 

·voto facultativo, não por con
siderar que não devamos ouvir 
o protesto. Não considero que 
todos os votos brancos e nulos 
sejam decorrentes de protes
~os, mas outras motivações 
também ocorreram para que ti
véssemos tantos votos brancos 
e nu1os. Penso, Sr. Presiden
te, que deve votar quem quiser 
votar. Entendo que não é uma 
diminuição do número de votos 
que vai retirar a legitimidade 
de quem for eleito. Se fôsse
mos aqui medir legitimidade. 
menos le~itimos seriam os que 
foram ele1tos pelos votos em 
branco para deputadO federal e 
deputado estadual, porque os 
votos .em branco contam. É um· 
protesto que vai trazer inúme
ros deputados federais para o 
congresso, e que vai levar i
números deputados estaduais 
para as diversas Assembléias. 
Considero muito mais interes
sante o voto facultativo; quem 
quiser votar. que vote; guem 
quise~ ir à praia. que va à 
praia: mas quem decidir votar, 
que o faça cansei ente do va 1 or_ 
do seu voto. dã importância do 
seu voto para que se processem 
as modificações necessária-s, 
no sentido de termos uma reno
vação_ para melhor, e não para 
pior. como infelizmente 
esta que parece emergir das 
urnas. Os votos em branco es
tão elegendo - não sei se é a 
maioria - um grande número de 
par 1 ementares. 

Então. fa 1 ando apenas 1 i gei
ramente sobre o ass~nto, en
tendo que não é para se deci
dir, para se definir hoje sor 
bre o voto facultativo. Mas 
não podemos mais ficar imagi
nando, no Congresso, que temos 
tempo demasiado para reso1ver
mos as questões. Vamos deixan
do passar o tempo, meditando 
sobre o·assunto e quando aca
bamos de meditar. a próxima 
eleição já chegou. E quando __ a 
próxima eleição chegar. não. 
poderemos mais meditar sobre 
este assunto. Considero que 
ele deve ser abordado, na ex
pressão latina do Senador Mau-
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·~o Benevides, opportuno tempe
re, mas não agora: o próximo 
ano será a época de tratarmos 
desse assunto .. 

O Sr. Wilson Martins - Permi,
te~me v. Ex~ um aparte? 

O SR. úUTAHY MAGALHÃES Ouço 
o aparte do nobre Senador Wil
son Martins. 

o Sr. Wflson Martfns --Neste 
Senado habituamo-nos a ouvir 
os pronunciamentos de V. fxA 
no plen"ário e também nas co
missões. sempre com a mesa 
característica: desassombro. 
franQueza. 1e81dade. E chamou
me particu·larmente a atenção o 
que v. Ex~ declarou na parte 
inicial do discurso que faz 
nesta tarde, ou seja, que o 
Governador do seu Estado, que 
pleiteia· a sua recondução ao 
mesmo cargo, nesta hora, 
vencerá as eleições, segundo 
suas estimativas, apenas por 
20 mil votos. Realmente esta 
declaraçãO, esta cifra é sur
preendente; uma vez que todos 
nós neSte País, pela leitura 
dos noticiários da imprensa. 
pelas ondas do rádio, pelas 
imagens da televisão, estáva
mos seguros de que dificilmen
te o sr. Antônio Carlos Maga
lhães se submeteria a úm se
gundo turno, tal era a onda 
que se fazia sobre o seu enor
me prestigio naquele Estado. 
Realmente, as pesquisas, obje
to hoje dos longos debates 
neste Senado, devem ser exami
nadas com muito critério pelo 
legislador. para que sejam 
convenientemente regulamenta-~ 
das. E. neste sentido, nesta 
t.arde, foi .apresentado pelo 
nosso coleQa Senador Humberto 
Lucena, um projeto com esse 
objetivo. outro ponto que eu 
gostaria de frisar neste apar
te. é que, em relação ao voto 
distrital. eu QOStaria de per
filhar a opiniao de v. Ex 4 , 
nobre . Senador Jutahy 
Magalhães. Mas receio que pelo 
voto distrital nós estarfamos 
sujeitos a uma onda de perver
são eleitoral. especificamente 
de destruição do caráter do 
eleitor através de suborno~
inda muito maior do que existe 
nos nossos dias. o Colégio é 
mais restrito. os recursos são 
convenientemente endereçados e 
poderíamos correr o risco. 
instituído o voto distrital, 
de assistirmos um· espetáculo 
mui'to mais degradal'"\te do que 
aquele que hoje temos colocado 
perante os nossos olhos. O 
quadro destas eleições não é, 
de maneira alguma, um quadro 
auspicioso. ao contrário, mui
to ao ·contrãrio, ê um quadro 
degradante. O poder económico 
cada vez mais aplasta a vonta
de livre e independente do e
leitorado e aquilo que consta 
da lei de combate ao poder e
conómico fica na intenção do 
legis1ador;.nunca é tirado da 

letra fria da lei para real
mente se converter núma deci
são que exclua um candidato da 
luta, dizendo: "Você ultrapas
sou os limites do que era per
mitido e não pode disputar a 
eleição". Ele vai ao fim da 
eleição, audacioso como é, ob
tém a vit6ria, recebe o diplo
ma, toma posse e cumpre o seu 
mandato. Isso é o que estamos 
habituados a ver no Parlamen
to, nas Assembléias e nos car
gos do Executivo~ Não sei onde 
há falha maior: se da falta de 
partidos,po1íticos se organi
zarem e fazerem os processos 
necessários ou se da própria 
Justiça Eleitoral. Temos que 
examinar esse assunto com mui
to cuidado para ver o trata
mento que devemos dar em pos
síveis modificações da legis
lação existente. Quanto ao 
mais. nobre senador Jutahy Ma
galhães, desejo cumprimentá
lo, mais uma vez, pe1a maneira 
al.tiva e correta com que V. 
Ex~ traz _e~ses problemas à 
consideraçao do Senado Federal 
e assim o parabenizo pela ma
neira como trata mais um as
sunto de interesse da Nação 
dentro do Senado Federal. 

O SR. úUTAHY.MAGALHÃES -A
gradeço a V. Ex.a pelo aparte; 
porque V, Ex~ sempre traz uma 
contribuição valiosa a qual
quer pronunciamento, tratar 
sempre os assuntos de forma 
muito judiciosa. Mesmo na di
verºência. tenho a satisfação 
de ver que concordamos em mui
tas coisas. o pensamento de v. 
ExA é exatamente aquele que eu 
tinha até pouco tempo atrás a 
respeito do voto distrital: a 
preocupação de uma área mais 
restrita receber uma maior in
fluência do poder económico. 
mas essa eleição fez Com que 
eu modificasse totalmente esse 
pensamento. Penso que a in
fluência do poder ~conômico 
foi muito grande por·uma razão 
também muito simples: o desco
nhecimento dp eleitorado a 
respeito da ação do parlamen
tar do seu estado. Praticamen
te ninguém sabe o que é feito 
aqui nesta Casa; nin~uém sabe 
dizer o que faz V. Ex em be
neficio do seu estado, o que 
eu faço ou qualquer senador 
C!Ue trabalha aQui diariamente. 
Todos nós vamos de roldão. de 
uma forma genética. como se 
nada rea 1 i záS6emos~•de prático, 
de· útil ou de eficiente neste 
Congresso. 

Tive oportunidade de assistir 
à última eleição nos Estados 
Unidos para presidente, sena
dor e deputado, e uma coisa me 
chamou a atenção: de todos os 
candidatos à reeleição da Câ
mara dos Deputados nos Estados 
UnidoS logicamente a1guns 
saíram porQue desistiram da 
vida pública, outros foram 
candidatos ao Senado ou a go
vernadores, mas a grande maio-

ria foi candidata à reeleição 
e de todos os.candidatos, ape
na-s um perdeu .. um único. 

Nos Estados Unidos, o deputa
do e o senador têm todas as 
condições de fazer chega~ ao 
seu eleitorado limitado ao 
distrito o seu trabalho. como 
o realizam- é o voto distri
tal - e af existe a participa
ção.do eleitor, a maneira como 
chamam "o meu deputado 10

, "o 
meu senador". Pelo menos, na 
minha experiência, acontece o 
contrário. porque poucas pes
soas participam das atividades 
que executo no Congresso 
Nacional. 

.o Sr. Ronan Tito- Permite-me 
v. Ex~ um aparte? 

O SR. úUTAHY MAGALHÃES - Ouço 
V. Ex~ com prazer. 

O Sr. Ronan Tlto - Nobre se
nador Jutahy Magalhães, havia 
pensado. ;nicialmente, em ela
borar a1Qo para apresentar da 
tribuna. Como sabe V. Ex~. sou 
um derrotado dessa eleição. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -V. 
Ex~ não é um derrotado. O no~ 
bre Senador foi para a luta, 
erJfrentando-a com galhardia. 
V. Ex~ traz para esta Casa uma 
participação muito grande. V. 
Ex~ teve. sim, menos votos. 

O Sr. Ronan Tito - Penso que 
estamos vivendo as vésperas do 
1993, quando deveremos rever a 
nossa Constituição Federal. De 
uma coisa estou seguro, nobre 
Senador, se o processo eleito
ral brasileiro quiser ser-ver
dadeiramente democrático, há 
que ser revisto. Não quero fa
zer um jufzo precipitado, es
tou saindo da campanha agora. 
mas me lembro muito bem que na 
nossa Constituinte de 1988, 
estávamos na Subcomissão de 
Comunicação. Quando um senador 

-num determinado momento dlsse: 
"a imprensa é int'Ocáve1", e 
deixamos a imprensa acima do 
bem e do ma1. Sei que a inten
ção daquele senador, naquele 
determinado momento. era não 
limitar a função do ~ornalis
ta. mas com isso de1xamos os 
donos da imprensa acima do bem 
e do mal, assim como também 
ficou acima do bem e do mal o 
Judiciário; não conseQuimos 
criar sequer uma com1ssão, 
constitufda inclusive de ju
ristas e magistrados, para re
ver atos ou mesmo o Poder 
Judiciário; quanto à 1mprensa. 
nem isso tentamos. Hoje esta
mos assistindo, por exemplo. o 
preparo do imaginário colativo 
pela imprensa com uma antece
dência· de 2, 3 anos. Quando 
alguém chega a se candidatar, 
ou está dentro do perfil dese
nhado pela impr~nsa. ou,. en
tão. não tem possibilidade de 
se eleger. Digo a V. ExA. que 
esse estudo do imaginário co-

I 
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letivo -.- ao qual a Alemanha 
vem-se dedicando de uns 10 
anos para cá. com tanto afin
co. e que os Estados Unidos da 
América do Norte já o estudam 
há mais de 30 anos - nós, a
qui, repito, deixamos a forma
ção do imaginário coletfvo nas 
mãos, inteiramente à vontade, 
da televisão; dos jornais. Ou
tro dia discutíamos, um grupo 
de políticos, a respeito do 
imaginário coletivo; qualauer 
um de nós que vai à televisão, 
no nsom Dia Brasil" ou em 
qualquer outro programa, e a 
primeira pergunta que fazem é 
a seguinte: quanto ganha um 
senador? Quanto ganha um 
deputado? E o que deveríamos 
estar questionando, há muitos 
anos, aqui, é o salário mínimo 
deste Pais. porque a maior 
vergonha que existe no Brasil 
é o salário que ganha o 
trabalhador. Ao invés de ques
tionarmos o que é aviltante, 
que é o menor salário do mun
do, só comparado ao de serra 
Leoa -mas. pelo amor de Deus, 
em termos de nações comparar
mos o Brasil com Serra Leoa é 
até uma ofensa ao nosso Pafs. 
Então. o grande escândalo, o 
grande escárnio é o salário do 
trabalhador, o salário do 
funcionário púb11co. o salário 
do assalariado numa só 
palavra. No entanto, nós deve
mos estar com o nosso salário 
hoje em torno de 6 mil dólares 
bruto. Acredito que seja um 
salário médio, podemos compa
rá-lo com alguns países onde o 
Produto Interno Bruto é a me
tade do nosso, mas não é um 
escândalo ganharmos jsso. o 
jornalista que nos interroQa 
não questiona o própr1o 
salário. Um dia perguntei ao 
jornalista que me questionava 
sobre quanto ganha um Senador: 
"quanto você ganha? Gostaria 
de ganhar, por exemplo, o que 
ganha o Joelmir Betfng. Mas 
quanto ganha você? Ele então 
se deu conta de que está com o 
seu imaginário, no meio do 
imaginário coletivo, formado 
como interessa à classe domi
nante brasileira. Muitas vezes 
questionamos aqui o poder eco
nõm1co nas eleições; temos que 
diminuir a forç~ do poder eco
nômico que se deslocou 
inteiramente. Hoje não é tanto 
o dinheiro, as bençãos de uma 
boa rede de televisão valem 
muito mais do ~ue o dinheiro. 
Então, há influência do poder 
econômico nas eleições e para 
que elas se tornem verdadeira
mente livres. temos que pensar 
numa série de coisas. Nao sei 
se açodamente, como fez o nos
so cole~a~ Deputado Maurílio 
Ferreira Lima. ~ue disse que 
temos que criar imediatamente 
o voto facultatiVo. Não sei se 
é por aí; precisamos começar a 
discutir o processo eleitoral 
bras i 1 e iro a um ponto. éu não 
estou dizendo ~ue deixei de 
ser eleito ou tive uma votação 

mínima, nada disso; tivemos, 
em determinadas cidades em que 
abstenção era no máximo de 
i~le. um indice de 48%. Uma 
pergunta que deixo ao 
Plenário, ainda que um pouco 
vazio, é se já viram, por e
xemplo, nessas novelas que a
judam a preparar o imaginário 
coletivo, apresentar um parla
mentar que levanta de manhã 
cedo e toma café com leite, 
seja deputado ou senador. Eu 
nunca vi aparecer numa novela 
um parlamentar que seja nor
mal, que seja um homem que le
vanta de manhã .cedo, pega o 
seu carro, va1 ao serviço e 
volta. Eu nuca vi! Tudo é a
presentado de tal maneira que 
os par1amentares, senadores e 
deputados têm todas as anoma
lias psíquicas. todas as de
formações morais. Nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. não hou
ve esse traba1ho em cima do 
Executivo. Agora, a pergunta 
que deixo a V. Ex~. ao 
Plenário e a nós todos: há 
possibilidade de construir .um 
Estado democrático sem Parla
mento? Há ·possibilidade de 
construir parlamentares? Será 
possivel? 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Será 
possível ter parlamentares sem 
partidos políticos? 

O Sr. Ronan Tito- Sem parti
do duradouros? Eu não conheço. 
Veja-se o caso do Uruguai. oue 
tem partidos com 150 anos. 
Veio uma revolução militar lá 
dentro e quando acabou a in
tervenção militar. os dois 
partidos voltaram normalmente: 
o Blanco e o Colorado. Penso 
que temos que começar a racio
c:inar. a pesar·, a discuti r e a 
debater aqui. Não posso admi
tir nada acima do bem e do 
mal, acima da lei. No Estado 
democrático nada pode estar 
acima da lei: rádio, televi
são, jornal, imprensa e também 
o Judiciário. E temos de rever 
isto. S3 está aí! Ou será pos
sível que novamente vamos di
zer com uma frase de efeito. 

11 A imprensa é intocável!" e 
l~rgas as coisa como estão?! 
Penso que não! Entendo que. 
com a importância que o Poder 
Judiciárlo tem, temos de pen
sar também no Conselho Supe
rior de Magistratura. Consti
tuido de quem? De magistrados! 
De homens tirados da própria 
Justiça! Mas não podem o 
Judic1ário e a imprensa neste 
Pais continuar acima do bem e 
do mal e acima das leis! Nada, 
nada ' no Estado democrático 
está acima das leis, segundo 
entendo. Agradeço a V. Ex~ o 
aparte que me concedeu e peço 
desculpas por haver to~nado o 
meu di scurso um pouco 1 ongo ·, 
mas é parte de uma reflexão 
para a quel convido os comp_a
nheiros a fazer. Não só uma 
reflexão, mas também um debate 
sobre esse tema tão palpitan-

te, que é a Constituição do 
Estado democrático. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES A
gradeço a V. ExA o aparte Se
nador Ronan Tito, porque minha 

·idéia, como disse, não era fa
zer um pronunciamento mais 
profundo a respeito desses te
mas, mas provocar um debate 
sobre eles, uma reflexão maior 
por par~e dos Srs. sehadores, 
uma discussão mais ampla, mas 
dentro do tempo necessário 
para que aquilo que fosse su
gerido pelo Congresso possa 
transformar-se em lei, e essas 
modificações devem ser feitas 
a tempo, por~ue a revisão da 
Constituição vai ser ampla. 
Minha preocupação é a de que 
alguns assuntos terão de ser 
revistos antes da própria re
visão para que haja temRo de 
sua aplicação na próxima 
eleição. Receio que a revisão 
constitucional seja concreti
zada em cima da eleição. se 
não for antecipada~ por~ue co
meçando a revisão no dia 5 de 
outubro de 1993, estaremos no 
fim do período legislativo da
quele ano e o ano seguinte, 
será um ano eleitoral. 

O Sr. Ronan Tito - Estou de 
pleno acordo com V. ex~. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Essa 
é a minha preocupação: tratar
mos de alguns assuntos com a 
maior celeridade. com a maior 
brevidade. 

Mas concordo com V. Ex~ quan
do fala que nada está acima da 
lef. E veja V. ExA ·como tantas 
coisas neste Pafs têm estado 
acima das leis, e quanto des
ses fatos concretos decorreram 
da nossa omissão. da omissão 
do Judiciário porque. Sr. Se
nador Ronan Tito, considero 
que nós temos que fazer - e aí 
está o resultado da eleição 
que demonstra a necessidade 
premente e urgente de fazermos 
uma autocrítica -, temos de 
modificar o_que ocorre no Con~ 
gresso Nac1onal nos nossos 
trabalhos diários. Não podemos 
mais "admitir que prevaleça a 
vontade dos omissos neste 
Congress.o. Devemos fazer com 
que haja uma. participação mai
or dos Congressistas, sem fa
zer concessões a crft1cas a
presentadas. que muitas vezes 
nos fazem, mas sendo, também. 
severos com aqueles que não 
cumprem com as suas obriga
ções. Sou a favor, reà1mente. 
de que se trate o omisso com 
severidad~ para que possamos 
levar à opinião pública uma 
outra imagem deste poder. uma 
imagem de trabalho e eficiên
cia que nós não conseguimos 
transmitir. 

Não consegu1mos transmitir e 
também há uma distorcão muito 
profunda daquilo qúe ocorre 
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neste Congresso. v. ExA fala 
oa questão dos nossos 
subsídios. Sou católico e toda 
semana vou à minha missa, 
quando não vou mais de uma vez 
oor semana. E há duas semanas 
li, naquele folheto distribuT
ao antes da missa. um arti9o 
de um Padre Virgílio 1á de Sao 
Paulo. Nesse artigo, entre ou
tras coisas. outras críticas a 
nós, politicas -era véspera 
oe eleição - uma dizia que era 
tmpcssivel admiti.r- trat~ndo
se salário mínimo- que a1Quém 
no Brasil ganhasse 200 salari
os mínimos por um trabalho de 
um ou dois dias por semana. 

Para dizer francamente, fi
ouei revoltado quando escutei 
~ouilo. Não me manifestei na 
nOra. porque achef que isso 
poderia provocar uma certa e
moção numa Missa de uma peque
na comunidade. Mas após essa 
~1ssa. tive a oportunidade de 
manifestar a minha opinião. 

Eu disse: "até pelos números, 
vamos di scut. i r". Duzentas ve
zes um salário mínimo de 6 mil 
~ 400 cruzeiros seria um 
~Dláno de_ quase 1 milhSo e 
m~ic por- mês. Eu gostaria de 
saber quem é que recebe isso~ 
pcroue eu náo recebo. V. Ex 
Ceu u~· cálculo aproximado do 
cue nós recebemos. _ A~ora, 
c·. r· íamos : é mui to em razao do 
sa1ér1o mínimo? t. V. ~xn de
clarou que nós temos que levar 
em conta que o salário mínimo 
existente no Brasil é 
escandaloso. Se transmitirmos 
uma mensagem de trabalho e e
f:ciência, aqui. também iremos 
poder discutir com mais efi
ciência essa questão salarial. 
Ex1stem aqueles que não vêm, 
aqueles que recebem. sem 
trabalhar. Existem! E a1, Srs. 
funCionários, prestem atenção, 
~c--rque eu s_ou a favor do ponto 
-Q Senado exatsmente para aca
C?~ com a idéia que ~~istem 
TT·w1tos. o~e não traba-lham, 
oua1"fdCl sao poucos os que não 
:rebalham e são muitos os que 
cqu1 estão trabalhando com 
efic,êncla. Mas temos que se
~ara~ o_ joio do trigo e essa 
~ambâm seria uma das razões do 
meu_ pronunciamento futuro: 
d1scu·qr.. essa guestão da 
~vtocr1t1ca. Numa epoca em que 
~e fala ~anta em pacto social, 
Cevemos fazer um pacto com a 
'mpre~sa, para que abra mais 
espaço para c que se trata e o 
que se realiza aqui, neste 
Congresso. Faço aqui , também, 
wx epelo ao Presidente do Con
gresso Nacional, ao Presidente 
do Senado Senador Nelson Car
neiro, para que não permita 
que cont. 1 nu e essa propaganda 
nãssificante_ que está ai nas 
televisões a respei~o das be
nesses do Executivo aos apo-
5~ntados e aos trabalhadores 
rurais, quando jsto é do 
Congresso. O Presidente do 
r:'•'"''"lÇlresso orec"is?va'"'· requerer 

horário para mostrar ao povo 
brasileiro que isto é decor
rente de uma ação do Concresso 
Nacional. não e benesse nenhu
ma do Executivo. 

E quando não reclamamos. passa 
como uma verdade, como se o 
pai dos pobres estivesse aí 
funcionando nacionalmente. 

É preciso, Sr. Presidente, 
que haja uma ação do Presiden
te do Congresso Nacional. cha
mando a si o direito de falar 
à Nação brasileira, par~ mos
trar guem foi que tratou dessa 
questao dos aposentados e dos 
trabalhadores rurais. 

Li, há alguns dias, uma re
portagem falando que das leis 
aprovadas neste Congresso a 
mais importante teria sido a 
Lei de Defesa do Consumidor, e 
que isso se devia ao Presiden
te Fernando Co11or, quando, 
nesta matéria, se devem a Sua 
Excelência os vetos que fez 
para prejudicar o Código de 
Defesa do Consumidor. Sem ne
nhuma-preocupação de autoria. 
como mui tas vezes tenho. mas. 
se tivesse autoria nesse pro
jeto. se hOuvesse autoria in
dividual, seria deste orador 
que está falando, porque o 
projeto teve iniciativa pela 
assinatura deste orador, nada 
tem a ver com o Executivo. 

São a-tOs- como este que mere
cem a atenção da imprensa para 
dar um maior espaço ao que se 
realiza aqui nesta Casa.· Nós 
temos que ter uma espécie de 
pacto social, porque a impren
sa depende muito da _democracia 
só pode ser exercida através 
de um Congresso livre, um 
Congresso fortalecido, o que 
não. tem ocorrido neste Pafs. 

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

O SR. uUTAHY MAGALHliES -Pois 
não," nobre Senador José foga
ça. 

O Sr. Uosé Fogaça - Este é 
um momento em que é diflcil se 
fazer uma avaliação sobre o 
recente processo eleitoral, 
porque nós esta~o~_no fragor 
das .apurações e, em alguns es
tados, em meio ao embate 
eleitoral. Mesmo assim, não 
podemos fugir a esse dever, 
nobre Senad~r Jutahy Maga-
1hães. V. Ex está cumprindo o 
seu dev-er, que_ é o de. retra
tar, com fidel1dade, o que vem 
ocorrendo no Brasil. Estou 
vendo, com tranqüilidade, que 
a.desmoralização do Parlamento 
- que vem sendo empreendida de 
forma deliberada, urdidp e 
tramada por setores que estão 
interess~~os em enfraquecer o 
Poder Legis1atjvo- não tem o 
objetivo de muda~. de trans
formar esta Casa numa Casa 
mais atuante, mais, presente na 

yida nacional. Engana-se v. 
Ex~ Com todo o respeito, não é 
isso o que querem esses detra
tores do Parlamento. Não que
rem provocar uma reação posi
tiva, querem provocar 0 
contrário. uma desmoralização 
ainda maior uma depreciação 
ainda maior, e uma total anu
lação desta instituição, jus
tamente para que o atual Pre
sidente da República possa ca
pitalizar sozinho todas as 
conquistas ~ue estão sendo em
preendidas no País. É 
fantástico como. ao se percor
rer o Bras i 1 - cada um o fez 
n~sta campanha eleitoral -, se 
põde perceber que o eovo bra
sileiro não tinha noçao clara 
do que está sendo feito pelo 
Congresso Nacional em função 
dos interesses dessa própria 
população. E aí V. Ex~ tem ra
zão quando toca. por exemplo, 
na questão da Lei de Benefí
cios da Previdência Social. o 
Congresso Nacional a aprovou 
depois de uma longa e penosa 
luta. de árdua jornada, de um 
combate terrível que se travou 
na Câmara dos Deputados. no 
Senado Federal e, antes, na 
Assembléia Nacional Consti
tuinte. O Presidente veta in
tegralmente a lei. depois as
sina uma medida provisória com 
enormes restrições àquilo que 
havia sido aprovado no Con
gresso Nacional, e vende à o
pinião pública a idéia de que 
tudo é- de autoria de Sua 
Excelência. o mesmo já havia 
acontecido no Estatuto da 
Criança e do Adolescente; pro
jeto de autoria do ilustre Se
nador Ronan Tito, que assinou 
uma proposta de entidades li
gadas a questão da criança e 
do adolescente, entidades as 
mais comprometidas com uma vi
são de vanguarda. com uma ví
s~o inovadora, com uma visão 
que está realmente revolucio
nando o tratamento da criança 
e do_ ado 1 es_ç:ente no . Bras i. 1 . 
Institui. pela primeira vez. 
na prática. os direitos un1-
versa1s da criança em nosso 
País. Pois não é_que o Presi·
dente da República, ao sanCio
nar a lei que tem origem no 
Congresso Nacional, le1 que é 
fruto de um trabalho do Con
gresso Nacional, o faz de ma
neira inteiramente deformada: 
cria a imagem, a ilusão, tenta 
passar à opinião pública a i
déia de que Sua Excelência te
ria sido o a~tor da lei, d9 
apadrinhamento desta lei. E 
isso que nos impressiona, quê 
nos acachapa, que nos derruba, 
nobre Senador Jutahy Maga
lhães. E v. Ex~ pergunta: Mas 
o que fazer contra isso, con
tra essa teia de poderes que 
se vale de redes naci~nals de 
televisão, que se vale dos 
jornais mais. poderosos. que se 
vale da estrutura do poder e
conómico. que se vale de_ tudo 
que há de mais forte e poder o--
so neste Pa-is - para diminui r 
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o valor do ConQresso e trans
formar o Presidente da Repú
blica que evidentemente está a 
serviço dos interesses conser
vado~es. que está a serviço da 
internaciona1ização economiça 
do País - num herói, neste mo
mento como uma pessoa 
intocável? Os trabalhadores 
estão passando fome. Estamos 
vivendo o maior arrocho sala
rfal da História do Brasil. 
estamos vivendo a maior reces
são. hoje aceita e assumida 
pelo Presidente do Banco 
Central. Não tem parâmetros. 
Só em 64 e 65 se viveu uma re
cessão desta envergadura\ e o 
Presidente passa incolume; 
repassa-se a responsabilidade 
disso ao Congresso Nacional. 
Nas ruas - engana-se V. Ex~. 
Senador Jutahy Magalhães - es
tão os homens. as mulheres que 
trabalham. que sustentam, que 
mobilizam a attviaade económi
ca neste Pais, os trabalhado
res que constroem com o seu 
suor a riqueza deste Srasll. 
Não é o salário dos parlamen
tares. não é a atividade e o 
trabalho dos parlamentares que 
os impulslona para essas ati
tudes: é o fato de que o 
salário está mais baixo, a 
vida está pior, o aluguel está 
mais caro. o transporte está 
muito mais caro e a vida pio
rou para todos, e todos supõem 
que a culpa disso esteja aqui. 
no Congreso, que não trabalha, 
aue recebe altos salários. en
quanto a midia eletrõnic~ tra
ta de proteger e tornar incó
lume, sagrada, a fiQura do 
Presidente da Repúbl1ca. E 
essa manipulação. é esse jogo 
de informações, é essa maneira 
perversa de condicionar, de 
1nduzir a opinião pública que 
estâ em andamento no nosso 
Pais. Veja v. ExA, será aue a 
população quis pun1r os con
gressistas, porque são pessoas 
que não trabalham e recebem 
altos salários? Mas que popu
lação é essa que quer punir os 
congressistas E que vota no 
Sr. Antônio Carlos Magalhães, 
acusado do maior volume de 
corrupção que este Pais 
conheceu? Que população é essa 
que quer punir os congressis
tas e que vota no Sr. Paulo 
Maluf, em São Paulo? E eu po
deria citar aqui 15 ou 20 can
didatos aue estão no segundo 
turno e alguns que se elegeram 
jã no primeiro turno. E quanto 
maior o volume de acusações de 
corrupção parece aue maior era 
o volume de votos que o candi
dato recebia. Portanto, não me 
venham dizer que o protesto 
popular é contra o Congresso, 
é contra o absenteismo, é con
tra a preguiça do Congresso, é 
contra os salários. Porque, 
pelo amor de Deus, ninguém vi
veu mais mordomicamente as de-
1ícias do poder público neste 
Pafs do que o Sr. Paulo Maluf. 
Ninguém! Não há registro, nem 
exemplo na História do Brasil, 

e o povo de São Paulo o consa
grou nas urnas. Portanto, que
rer me dizer que isto' é uma 
atitude moralista do povo bra
sileiro contra o Con~tresso; cá 
entre nós. só um estupido pode 
fazer esta interpretação. A 
única interpretação que faço é 
a de que o povo brasileiro 
está sofrido, amargurado. doi
do, é um povo que está subme
tido a um durissimo sofrimento 
social. a um empoorecimento 
real. A verdade é que o povo 
está com a sua capacidade de 
detecção neste momento comple
tamente comprometida, ou seja. 
o povo perdeu a capacidade de 
perceber onde estão os 
culpados. Embaralharam tanto 
as coisas no Brasil~ jogou-se 
uma cortina de fumaça tão 
grande em torno de questão de 
Constituinte. de regulamenta
ção da Constituição, que cen
tenas de vezes ouvi jornalis
tas de rádio e televisão 
dizerem: "A vida está mal. mas 
também o Congresso não regula
menta a Constituição. A vida 
está uma desgraça. mas também 
o Congresso não trabalha.N 
Pergunto ao Presidente em e
xercfcio desta Casa, Senador 
Pompeu de Sousa, um dos homens 
mals dignos da Hlstória deste 
Parlamento: Se regulament~sse
mos as duzentas leis comple
mentares da Constituição, se 
traba1h~ssemos 24 horas por 
dia para produzir toda regula
mentação da Constituição. o 
salário aumentar1a? Haveria 
mais casas para todos? A in
flação acabaria? Nãol Porque 
não depende de regulamentar a 
Constituição a mudança da es
trutura social e econõmica do 
Pafs, mas, sim, depende de uma 
polftica económica que viabl
lize as reformas que este País 
precis~ e aue são de responsa
bilidade do Poder Executivo e 
do Presidente da Repúblfca! 
Infundiu~se na cabeça do e1ef
tor a tese mentirosa. falsa. 
perjúria. de que se tudo está 
mal é porque não há leis para 
aumentar salário, para barate
ar a1uguel, para reºular a 
Previdênc1a. para melhorar a 
vida do consumidor. Não é um 
Código de Defesa do Consumidor 
que vai melhorar o padrão dos 
produtos que são consumidos no 
8rasi1! Também não é uma regu
lamentação do slstema finan
ceiro, dos juros de 12%, que 
vai acabar com a usura. que 
va1 acabar com a expropriação 
que faz do setor financeiro do 
setor produtivo! Não é! Por
tanto, não são as leis do Par
lamento que vão mudar essa es
trutura, mas se passou esta 
idéia à população. V. Ex~ Se
nador Jutahy Magalhães. é o 
culpado e a Constituição que 
V . . Ex.!l. assinou e ajudou a fa
zer_é_ que tem a culpa de o 
salário ser tão baixo· no 
Bras i 1 ... A culpa é do.s cons
tituintes pelo aluguel estar 
na situação em que está, 

insuportáve1 ... Agora, em que 
1ug~r do mundo~ constituição 
é para isso? Em que lugar do 
mundo Q Parlamento itrabalha 
para isso? o fato e que. na 
prática e nos resultados con
cretos da vida, as coisas são 
assim. e toda a manipulação 
não é só no sentido de dirigir 
para a opinião de que o Con
gresso não trabalha? de que o 
Congresso não faz as leis, de 
que o Coogresso recebe altos 
sa1ários. E pior do que isso. 
porque se fosse só isso. e a
inda nos atrfbufssem as coisas 
boas que fazemos - o Código de 
Defesa do Consumidor, a lei de 
Benefícios da Previdêncla. o 
Estatuto da Criança e do Ado
lescente. a lei de Polftica 
Salarial que implantamos aqui 
e que o Presidente derrubou -. 
se dissessem que somos aqui 
ímprestãve1s, mas. ao mesmo 
tempo. mostrassem aquilo que 
fizemos . e atribufssem a nós, 
até não me espantaria. Mas, 
quando vejo que tudo que faze
mos de bom é atribuído ao Pre
sidente da República. e tudo o 
que o Pres1dente não faz é a
tribufdo a nós, então. me per-
doe ai não há saída. o 
salário é baixo. neste Pais, 
por uma razão, porque estamos 
submet1dos a uma grave reces
são e hé um processo de desem
prego massivo. Quando há de
semprego em massa. os salários 
caem, são puxados para baixo, 
porque o exército de reserva 
de mão-de-obra. que se oferece 
para trabalhar a qualquer pre
ço,· faz os salários caírem, o 
trabalhador perde o direito de 
greve. perde o poder de barga
nha que a greve tem, não a
dianta fazer greve porque ela 
faz e o patrão o bota na rua e 
o substitui por outro com o 
sa1ário mais baixo. Então. a 
politica económica que está 
sendo implantada, esta, sim, é 
dura; esta, sim, é cruel; es
ta, sim, é perversa e, esta. 
sim, é oe responsabilidade da
quele bonito jovem Presidente 
que anda de jet-ski no lago 
de Brasília. AQuela bela ima
gem do Presfdente da Repúbli
ca, que é dissociada. todos os 
dias, pelas redes de televi
são, da perversidade e da 
crueldade da sua política 
econômtca. Enquanto isso con
tinuar, nobre Senador Jutahy 
Magalhães1 os pronunciamentos 
de v. Ex e os meus não terão 
nenhuma repercussão. nunca. em 
lugar algum; vão-morrer dentro 
dos Anel 'is desta Casa. irão 
competir com uma altamente, 
fantasticamente bem urdida 
trama de cooptação da opinião 
pública feita por técnicos da 
mais alta qualificação. Não é 
nem a luta de Davi contra Go
lias. é muito pfor do que 
isso. Não é nem a luta de um 
encouraçado contra um caiaque, 
é muito mais do que isso. A
qui. nós somos figuras minús
culas, desarmadas, sem poder 
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de cooptação, sem verbas de 
publieidade para as grandes 
emp.'esas de rádio e te1ev'isão. 
enquanto lá no Palácio do Pla
na1to a gente sabe como é. 
Concordo com o que V. Ex~ d~z. 
concordo plenamente. Este Con
gresso precisa reagir. Vou ser 
discordante num ponto, o de 
que não temos que reagir nessa 
questão de provar que traba
lhamos ou não trabalhamos. Nõs 
trabalhamos. este Congresso 
trabalha, este congresso pro
duz resultados. E muitas vezes 
não produz resultados porque a 
sociedade não quer que sejam 
produzidos~ ou seja. este Con
gresso não aprova a lei dos 
juros, a lei complementar que 
regula o .sistema financeiro. 
porque os lobfes do sistema 
financeiro não permitem, obs
taculizam, e esses lobies não 
estão ~qui dentro, estão loca
lizados lá fora, estão lá na 
sociedade, que tanto nos 
apredeja. Então, tudo isto não 
me parece que seja um mal 
maior. o mal maior, agora, é 
conseguir vencer essa batalha 
de opinião pública, que está 
posta, que está ai sendo joga
da, e que se nós não soubermos 
diagnosticar corretamente o 
que·est~ em jogo. nós vamos 
continuar peraendo, e temos 
que diagnosticar. Há uma mani
pulação da opinião pública. 
Tudo que é ruim no Pafs é a
tribuído ao Congresso. e tudo 
que é falsamente bom é atri
buído à figura apolfnea do 
Presidente da República! Tenha 
certeza v. ExA, se esta bata
lha não for vencida, nós vamos 
enfrentar durante muito tempo 
um jogo de forças absolutamen
te desvantajoso e contrário em 
relação a nos. Está colocada 
agora a questão, vem um novo 
Congresso, um novo Parlamento. 
novos deputados. novos 
senadores: vai ceber ao novo 
Congresso enfrentar essa ques
tão, reconhecê-la de frente e 
assumir as responsabilidades. 
Nós precisamos ter um Presi
dente do Congressso Nacional 
que tome as posições exigidas 
por esta casa. na hora em que 
ela assim necessite. Precisa
mos ter condução das báncadas 
de Oposição, de forma corajo
sa, destemida, determinacra, 
para não permitir que, a cada 
passo, esses fatos se repitam. 
o Presidente não pode editar 
uma medida provisória, repetir 
95% do que foi feito no Con
gresso, retirar muitas vanta
gens e depois dlzer que fsso 
lhe pertence. Quem permite que 
esse jogo se faÇa facilmente 
contra nós? Somos n6s mesmos, 
no momento em ~ue não reagimos 
com firmeza. com prontidão. 
com energia. O Congresso tem 
que reagi~ com energia; o ?re
sidente tem que ser acionado 
na Justiça por ter produzido 
um texto, em que Sua Excelên
cia repete a obra dos deputa
dos e senadores. Essa é uma 

pos1ção e v. Exa acaba de 
recomendar - que eu vejo como 
a única que deve ser tomaOa 
nessa hora. Tenha certeza v. 
Ex~ de que o Congresso dos Es
tados Unidos ficou mais de um 
ano debatendo as verbas do 
orçamento. Atrasou, o país fi
cou paralisado, mas pode ter 
certeza, n1nguém~qwer fechar o 
congresso. n1nguem acha que os 
senadores e deputados são 
responsáveis pelos males dos 
Estados Untdos, por gue. lá, 
não há essa manipu~ação contra 
uma instituição, que sabida
mente é forte e tem tradição 
de representatividade. Aqui no 
Brasil, a grande obra das for
ças conservadoras é a de esma
gar o Congresso. Um País como 
este, que tem Congresso. é um 
Pa f s por onde fa 1 am as forças· 
populares, por onde falam as 
forças, os setores mais opri
midos do País. E. sem Congres
so. os setores oprimidos não 
têm voz, porque não falam pela 
grande imprensa. não falam 
pela grande rede de televisão. 
A ún1ca voz do povo é no Con
gresso Nacional: o congresso 
anulado, o Congresso desmora
lizado, o Congresso falido, 
este povo também fica sem voz. 
Tudo isto é deliberado, tudo 
isto é projetado, tudo isto é 
previsto. E uma sórdida e per
versa trama que vem dando cer
to há algum tempo. E digo, 
para conc1uir este aparte, que 
vamos ter pela frente quase 
que uma espécie de guerra san
ta, no sentido de afirmar o 
Congresso. E aqui dentro con
vivi com os maiores homens pú
blicos que já conheci na minha 
vida; as figuras mais dignas 
deste País conheci dentro do 
Congresso Nacional, não conhe
ci em outras atividades. Aqui 
dentro também conheci pessoas 
lamentávets. Mas este é o País 
em que vi vemos-. esta é a Nação 
em que vivemos. Não podemos 
trocar de Pafs nem de povo, 
nem de sociedade, e por isso, 
também, não podemos imaginar 
que é possfvel, ou que devemos 
destruir as nossas lnstitui
ções. _Este poslcionamento eu 
qUero mostrá-lo num pronuncia
mento pessoal, da tribuna do 
Senado. em que vou procurar 
analisar. evidentemente, mais 
tarde, para que não pareça es
tar sob o impacto de uma der
rota que sofri no meu Estado, 
onde analisarei essas ques~ões 
à 1 uz da verdade, à 1 uz dos 
fatos, à luz da realidade em 
que vivemos. E uma coisa sim~ 
ples, é uma coisa notória, é 
uma coisa visível. Basta olhar 
o mundo inteiro. basta olhar 
qualquer país do mundo, o Con
gresso é sempr_e respei taclo; é 
criticado, mas como institui
ção é respeitado. No Brasil 
atribui-se ao Con~resso Nacio
nal tudo que ha de ruim, e 
ressalva-se na figura do Pre
sidente da Repúb1ica tudo que 
é de bom; Clesse jeito o"c_omba-

te ê desigual. V. Ex~ sabe 
disso tão bem, ou atê ma1hor 
oo que eu. 

O SR. úUTAHY MAGALHÃES - A· 
gradeço a v. Ex~. nobre Sena
dor José Fogaça. pelas consi
derações que fez. numa análise 
bem profunda dessa questão. 
Concordo plenamente com as o
pin1ões emitidas por v. ExA 
porque não há discordância, em 
hipótese alguma, da2uilo que 
falei e que V. Ex também 
expressou. 

Eu não considero que seja a
penas uma ~uestão da nossa au
tocrftica que vá resolver es
ses problemas. Eu temo. numa 
linguagem mais simples, que 
esta campanha seja muito diri
gida, propositadamente. para 
que a modificação que haja no 
perfil do Congresso Nacional 
não seja aquela desejada pela 
popu1ação. Seja uma mudança 
de pessoas que venham para cá 
representar interesses que são 
os mesmos dessas classes que 
procuram denegrir o Congresso 
Nacional. 

O Sr~ José Fogaça- Veja v. 
Ex~. este foi um dado que 
esqueci. Fiz um estudo sobre a 
história politica eleitoral do 
Brasil e do Rio Grande do Sul 
no meu estado._ Toda vez que há 
um grande número de votos em 
branco e nulos há uma vit6ri"a 
das forças conservadoras. 
Quando há grande participação 
popular e baixo fndice de abs
~enção de votos brancos e nu
los há uma vitória das forças 
progressistas e reformistas. 
Portanto, não se trata de uma 
coisa gratuita ou casual. 
Trata-se de, ao desmoralizar a 
classe eolítica, ao levar a 
populaçao para o desencanto, 
para o enfado, estar-se asse
gurando a vitória e o triunfo 
conservador. A restauração do 
conservadorismo~ Dou um exempo 
no meu_ Estado, no Rio Grande 
do Sul, nos últimos quarenta 
anos só venceram duas vezes as 
chamadas forças progressistas. 
Em 1958. a proposta mais mo
derna era a do candidato Leo
nel Brizola, que venceu as e
leições por grande maioria. o 
índice de abstenção, entre nu
los e brancos. foi pequenís
simo. A abstenção não chegou a 
5%. No ano seguinte a absten~ 
ção. nulos e brancos. foi três 
vezes maior. E venceu o Sr. 
Hildo Meneghetti. representan
do as forças _conservadoras. Em 
1986, quando o PMDB venceu as 
eleições do Estado. com Pedro 
Simon, ·o fndice de abstenção 
foi de 3%. Somando com brancos 
e nu 1 os. 1 sso não chegou a 
15%. Neste ano, portanto. na 
eleição seguinte, entre abs
tenções, brancos e nulos, che
gamos a quase 50% e, com isso, 
entao, se dá o triunfo das 
forças conservadoras: Tf.3nha 
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certeza V. Ex~ de que esta 
programada e intensificada 
campanha contra o Con~resso. 
contra os po1fticos, e para 
garantir a vitória dos conser
vadores. o povo desencantado 
não quer mais votar, não acre
dita mais em nada. está incré
dulo, descrente, e a fabrica
ção da descrença popular sig
nifica assegurar a vitória dos 
conservadores. Olhe V. ExA o 
Brasil de alto a baixo e diga
me em que Estado não venceu um 
candidato conservador, em QUe 
Estado não houve um grande nú
mero de abstenções. de votos 
brancos e nulos. O próprio 
povo que vota branco e nu1o é 
massa de manobra desses inte
resses, talvez até sem o 
saber: mas. nãp tenha dúvida. 
esse é o projeto que está por 
detrás de tudo isso. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Con
cordo plenamente com V. Ex~ 
porque tive oportunidade. in
clusive,, em pronunciamentos na 
televisão. lá no meu estado, 
de chamar a atenção da popula
ção - e não fui ouvido - para 
o perigo que representava o 
voto em branco. Era um protes
to irracional que iria benefi
ciar exatamente aqueles que 
eles não queriam trazer de 
volta para o congresso. 

Se v. Ex~ fizer um estudo nu
mérico do que representa a 
bancada, no Con~resso Nacio
nal, eleito atraves de votos 
em branco. verá que ela será 
superior à de qualquer partido 
polftico. Em decorrência desse 
protesto i rraci ena 1, feito 
pela população, no caso espe
cffico~ um protesto dirigido. 
como o que estamos expondo a
qui, aue vaf permitir que ve
nnam para o Congresso Nacional 
aqueles representantes df aia 
mais conservadora, V. Ex verá 
que esse número de represen
tantes de votos brancos e nu
los será muito alto. 

tes. Logo, os votos em branco 
ir~o beneficiar àqueles que a 
~opu1ação não queria ver aqui. 

Sr. Preside~te. penso que es
tamos chegando ao flna1 da 
sessão. Esperava que o pronun
ciamento fosse rápfdo, mas ele 
se prolongou por muito tempo, 
eu ainda teria até outros as
suntos para somente citar ra
pidamente, não para comentar, 
mostrando que somos também 
irracionais. Os políticos são 
aqueles que exercem uma ativi
dade completamente diferente; 
é a única atividade no mundo 
em que a pessoa arrisca muitas 
vezes a sua vida. com viagens 
constantes e às vezes perigo
sas; são pessoas que se dedi
cam a um trabalho diuturno com 
preocupações, com aborrecimen
tos. com traições~ decepções, 
e, depois de quatro anos. vão 
pagar para continuar exercendo 
a mesma atividade e. ao mesmo 
tempo, serem acusados de se 
locupletarem com altos salári
os. como se estivessem ganhan
do a vida através da sua ati
vidâde parlamentar. 

É realmente uma classe dife
rente,· a ·classe política. 

O que espero, como esperam 
todos. acredito, é que modifi
quemos esse quadro. Para isso. 
precisamos contar com os re
pórteres po1fticos. Não digo 
com os donos de jornais; falo 
dos repórteres po1fticos. que 
pensam, muitas vezes, como nõs 
pensamos, e, através da sua 
atividade, da sua vigilância. 
da sua constância também nesse 
Congresso~ neste plenário, po
dem nos ajudar a modificar 
essa imagem pervertida do Con
gresso Nacional. 

Temos que 1evar à opinião pú
blica a impressão correta do 
que aqui fizermos. Temos que 
fazer a nossa autocrft1ca, re
pito,_ porque acho que precisa
mos fazê-1a. 

o absenteísmo é culpa de mui
ta coisa que se faz, a imagem 
que se transmite à opínião pú
blica das nossas ausências a
qui, que é a nossa incapacida
de de votarmos certas 
matérias. 

Por isso~ vou apresentar um 
projeto. Wa que não se conta 
voto branco para eleição de 
governador, também não se con
ta voto branco para quoci~te 
eleitoral de deputados fede
rais e estaduais. No caso, os 
partidos terão uma melhor re
presentação aqui . Com o núme
ro aproximado de 60% de votos 
brancos e nulos, 1.á no meu es- Agora, a tonst",•tui ção, como 
tado. para deputado vários disse a~~i o Senador José Fc
partidos estão com dificulda- gaça, nao deixa de funcionar 
desde eleger seus represen- por falta de votação. Tive o
tentes, portunidade de fazer um levan-

0 PFL, o PDS, O PL e o PDC. i~~~~top~~;s~3m:~~~~~sen~~m;~= 
fizeram uma col igaç.!io. Portan- a1m_ente precisamos de uma le
to, vão ter uma votação gislação nova, por~ué par~ os 
expressiva. A ala mai~ pro- demais existem normas que per-
9ressista, a que não estava mitem o funcionamento da Cons
composta com o Sr. Antônio tituição, através das leis já 
Carlos .Magalhães, subdividiu- vigentes. Desses i3 artigos, 
se em vários partidos. Esses alguns dependem de iniciativa 
partídos estão sofrendo para do Poder Executivo e outros do 
elegerem os seus representan- Poder Judiciário. Não somos 

nós os responsáveis. Nós 
trabalhamos. E aqui, como dis
se também o Senador' José Foga~ 
ça e outros Srs. Senadores, as 
nossas palavras ficam contidas 
nessa abóbada. daqui não pas
sam,· ficam nos Anais do 
Congresso. E é isso que preci
samos modificar. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. 
Jut~hy Magalhães, o Sr. Anto
nio Luiz Maya, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada 
peJo Sr. Pompeu de Sousa, 3g 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a pa1avra ao 
nobre Senador João Ca1mon. 

O SR. JOÃO CA~MON (PMDB - ES) 
Pronuncia o segu1nte 

discurso.) Sr. Presfdente. 
Srs. Senadores. o que podere
mos pensar de um instituto de 
nível superior para formação 
de professores destinados a 
alunos de zero a 14 anos? Como 
poderemos encarar uma insti
tuição oue. revertendo a sele
ção negativa para o magisté-

~!~Poes}~~;~~;i ~á~:d~;e;ã~l~~ 
nos e professores, adota como 
eixo das suas atividades a as~ 
sociação entre o ensino, e 
pesqu1sa e a extensão e~ ain
da, une progressivamente a te
Oria e a prática ao longo dos 
quatro anos de cu~so? Não. de
fin7t1vamente não estamos fa-
1 ando de utopia nem de a_l gum 
pa f·s economicamente desenvol
vido. Da mesma forma, náo es
tamos falando da região 
pólo do nosso País, caracteri
zada pela pujança industrial e 
alta renda por habitante. Es
tamos nos referindo a uma ins
tituição concreta, já em fun
cionamento na _Amazónia brasi
leira e cuja sede ffsica foi 
inaugurada no último dia 4, o 
Instituto _S_uperior de Educação 
do Pará. . 

Convidado a assitir à sua i
nauguraçao, como batalhador 
das lides educacionais. tive
mos que resistir ao entusiasmo 
de fazê-lo, uma vez que os de
veres para com o nosso Estado 
e o nosso Partido nos concla
maram à campanha eleitoral, 
uma campanha infciada tardia
mente, como postulante ao car
go de GOvernador do Espirita 
Santo. Assim, não nos foi pos
sível presenciar ao vivo essa 
vitória da educação, mais pre
cisamente do ensino fundamen
tal, que, no Brasil, tanto ca
rece de atenção e investimen-
tos. Todavia, contamos com o 
informe do Prof. Cândido Go
mes. Assessor da comissão de 
Educação desta Casa. que lá 
esteve e viu com olhos de ri
gor técnico o novo Instituto. 

Quase como o romano Catão. 
nossa luta em favor de me1ho-
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res condições educacionais tem 
reiterado a necessidade de 
,conferir ao ens1no fundamental 
a importância que ele merece, 
como alicerce solidamente lo
calizado sobre a rocha do r.ds
so sistema educativo. Temos 
também assinalado a ignomínia 
que representam os baixos 
salários dos professores, es
pecialmente na área rural, e a 
desatenção quanto à formação e 
atualização do magistério. 
Sendo o docente o eixo do pro
cesso educacional, não pode 
ele ser relegado. junto com o 
ensino básico, ao enésimo pla
no, como tem acontecido. o a
cúmulo da negligência do nosso 
Pais em face deste setor tem 
nos colocados na humilhante 
posição de ganhadores de olim
píadas às avessas: sucessivos 
relatórios de entidades inter
nacionais nos situam entre os 
piores lugares quanto à dis
tribuição de renda, à dedica
ção de verbas ao ensino funda
mental e ao fracasso escolar 
entre os paises do continente 
latino-americano e das nações 
situadas na mesma faixa de de
senvolvimento económico. 

Eis, porem, que da Região-A
mazônica~ no quadro de amplo 
esforço em favor da educação 
pública~ emerge essa iniciati
va promissora. que deve ser 
cuidadosamente acompanhada no 
seu desenrolar. Segundo a sua 
concepção, o Instituto Supe
rior de Educação do Pará é 
mantido pela Secretaria de Es
tado da Educação, tendo em 
vista formar professores de 
licenciatura plena em educação 
básica e, ao mesmo tempo, ser 
a casa da normal is ta e dos 
professoreS de. _educação 
básica, onde estes encOntrarão 
oportunidades de melhoria téc
nica e profissional. Ademais, 
o Instituto visa também a 
constituir um centro de refe
rência acadêmica do sistema 
estadual de Escolas Normais, 
respondendo às necessidades e 
lacunas profissionais destas 
últimas. 

Em funcionamento antes mesmo 
da inauguração do seu belo 
prédio, bem adaptado ao clima 
equatorial, a filosofia do 
Instituto faz da pesquisa uma 
atividade primordial na vida 
acadêmica. Os alunos devem 
continuadamente descobrir e 
reelaborar conhecimentos. as
sim como aplicá-los no ensino 
junto à comunidade. Dessa for
ma, o processo educacional re
pousa sobre O binómio profes
sor orientador- aluno pesqui
sador. pelo qual o primeiro 
deve despertar a capacidade 
criativa e crftica do último, 
de tal.modo que a criança ve
nha a se tornar sujeito histó
rico, com condições para cres-· 
cer intelectua1mente e cons
truir conteúdos de forma crí
tica e competente. Rejeitando 

a fragmentação entre pré
escola e ensino fundamental. 
um currfculo sóbrio, sem maio
res adereços e ramificações, 
busca formar um profissional 
que tenha sua formação voltada 
para o conhecimento da criança 
desde o seu nascimento até a 
pré-adolescência, já que o de
senvolvimento da primeira in
fância influi decisivamente no 
processo de ensino-aprendiza
gem~ 

Para isso. o Instituto consi
dera que toda prática.terá sua 
elaboração teórica, como cada 
teoria terá seu contraste na 
prática. Dessa forma, o entre
laçamento entre a teoria e a 
pratica constitui uma constan
te ao longo do currículo, de 
tal modo que o aluno terá o 
desafio concreto de deixar o 
Insti futo quando estiver pre
parado na teoria e na prática. 
Selecionado por um vestibular 
que busca, em primeiro lugar, 
detectar o interesse do candi
dato pela educação, o aluno, 
em tempo integral, vai cons
truindo a sua formação, de 
modo a se tornar um pro-fissio
nal competente para enfrentar 
os desafios do exercício 
prof i ss i o na 1 • 

Além ~isso, o -Instituto se 
propõe a desenvolver outras 
atividades como conferências, 
seminários, mesas-redondas. 
encontros rápidos, cursos in
tensivos, de média e de longa 
duração, voltados para ateres 
e momentos estratégicos do 
processo educacional. Trata
se, portanto, de uma visão re
novadora, que contrasta com a 
baixa relação candidato/vaga 
verificada continuamente nos 
vestibulares dos cursos de 
formação de Professores. Em 
outras palavras. a experiência 
se propõe a inverter pela qua
lidade a seleção perversa que 
tem destinado os candidatos 
menos capazes à difícil tarefa 
de formar as novas gerações. 
Assim,_ o bom semeador procura 
estabelecer a boa semente como 
ponto de partida de uma educa
ção democr~tica e de qualida
de. 

Saudamos, portanto, a Profes
sora Therezinha Gueiros. 
Secretária de Educação do Es
tado do Pará, e a equipe de 
execução do Instituto, chefia
da pelo Professor Pedro Demo, 
pelo arrojo de não sõ falar, 
mas sobretudo de fazer. A área 
construfda de 26 mil metros 
quadrados e o investimento e
quivalente a quatorze milhões 
de dóla~es são apenas pálidos 
indicadores da .obra encetada. 
Multo mais que as instalações 
físicas e o montante das ver
bas aplicadas. temos uma pro
posta educacional séria e ino
vadora, que poderá trazer sa
lutares lições para o resto do 
Brasil, 

Aco~pan~aremos, portanto, com 
o_malor lnter~sse, a_ trajetó
rla do Inst1tuto superior de 
Edycação do Pará. augurando 0 
ma1or sucesso na concretização 
da sua proposta e no alcance 
de suas metas. Estão de para
béns o Pará, o Brasil, o povo 
sofrid9 que necessita de uma 
educaçao fundamental de quali
dade _e. por decorrência~ a e
ducaçao em geral. Com inicia
tivas como essa, que unem a 
teoria à prática e a palavra à 
ação~ poderemos redimir a edu
c~ç~o brasileira do seu grande 
deb1to em face das necessida
des vividas pela Nação. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre SenadOr Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. 
Pronuncia o seguinte discur
so.) Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, estou chegando, ho
je, do Estado do Maranhão para 
colaborar com o esforço, que 
se desenvolve no Congresso, 
para a votação de importantes 
matérias que constam de sua· 
pauta de trabalho. 

Aqui estou. Sr. Presidente, 
no intervalo de uma memorável 
campanha eleitoral que se tra
va em meu estado. Na história 
do Maranhão, seguramente não 
se registra batalha tão renhi
da quanto esta que travei su
perando obstáculos e tropeços 
que têm sido jogados na vereda 
que trilhei para conquistar. 
pelo voto do povo, a oportuni
dade.de governar o estado. 

Da incansável luta que venho 
travando. entretanto, tenho 
buscado as i nspi r;:~.çõ~s que 
norteiam minha campanha no 
Maranhão. Do empolgante entu-
5 i as mo do povo _quer nos 
fantásticos comicios dos quais 
participo, quer nos contatos 
pessoais -. tenho retirado as 
energias que, dia a dia, me 
recompõem física e espiritual
mente! 

No Maranhão, Sr. Presidente, 
constatou-se, nessa primeira 
fase da campanha estadual, que 
a população já não se conforma 
com a miséria em que vive a 
maioria, absolutamente despro
vida da esperança de novas o
portunidades de trabalho e de 
ascensão na escala profissio
nal. 

Até mesmo em nossa bela capi
tal de São Luís, Sr. Presiden
te e Srs. senadores. falta sa
neamento básico. _ D_u:zentos e 
setenta mil habitantes da ca
pital do Maranhão não têm ain
da o direito elementar de be
ber água tratada. Um terço dos 
moradores de São Luis habita 
palafitas miseráveis, indignãs 
como moradas de_um ser humano. 
Por tudo isso, Sr. Presidente, 

"' 
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proliferam doenças nas camadas 
mais pobres da população, com 
um indice de mortalidade in
fantil que assusta os organis
mos internacionais. 

A votação que recebi • como 
candidato a governador do es
tado, veio especialmente des
sas camadas comunitárias. das 
grandes cidades e do campo. 
inconTormadas com o abandono a 
que foram relegadas e desejo
sas de experimentaram o novo,· 
confiando nos meus compromis
sos e em mim renovando as vo
tações que, no passado, me ha
viam honrado com dois mandatos 
de Deputado estadual e um de 
Senador da República. 

Nestas eleições. Sr~ Presí
dente, voltou a ocorrer um 
"acidente de percurso" que 
está a merecer as melhores a
tenções dos legisladores. 
Refiro-me às chamadas pesqui
sas de opinião pUblica, ampla
mente divu19adas por cadeias 
de televisao, rádios e pela 
imprensa. 

No Maranhão, um dos mais 
prestigiosos institutos de 
pesquisas informou. no decor
rer de todo o primeiro turno, 
ampla vantagem de votos para o 
meu principal concorrente, a 
ponto Oe assegurar-lhe, com 
larga antecedência, a vitória 
naquela fase. Na minha passada 
eleição para senador. também 
ocorreu esse mal i cioso "aci
dente de percurso", asseguran
do-se que eu perderia uma e
leição na qual fui o mais 
votado. 

Todos nós políticos, sr. Pre
sidente. conhece~os o i~pacto 
provocado por tais "pesqui
sas". Influenciam eleitores 
indecisos. influenciam os pró
pr1os noticiários da imprensa 
escrita e falada. influenciam 
os analistas políticos. Tais 
"pesquisas" podem decidir, em 
alguns casos, uma eleição - e 
isto me parece ilegit1mo e in
justo, senão imoral. já que um 
candidato a cargo ~letívo. 
respaldado em poder econômico, 
pode encomendar tais pesquisas 
e pagã-las. como ocorreu em 
mui tos estados. 

Os legisladores. com mais 
esta experiência de 1990. na
~ura1mente encontrarão solu
ções legais para impedir, no 
futuro, a disto~ção dos fatos 
pela força de "pesquisas". 

No Maranhão, a luta contra
pesquisas falsas ou equivoca
das foi uma das nossas maiores 
dificuldades. Em cada encontro 
com o povo, em todos os r-i n
cões do estado, víamos no en
tusiasmo das grandes aglomera
ções o desmenti do das "pesqui
sas" que se tornaram o carro
chefe da propaganda do nosso 
concorrente. 

Posso então dizer, Sr. Presi
dente, que garihei apesar d~s 
"prestigiosas pesquisas 1

' re
dondamente equivocadas. No se
gundo turno. espero que os 
responsáveis por tais 
11 pesquises" corrijam as falhas 
da sua metodologia. O povo já 
demonstrou 9ue a verdadeira 
pesquisa esta nos votos secre
tos das urnas lacradas. E1ei
ç5es são ganhas nas· urnas e é 
isso o que o povo voltará a 
demonstrar a 25 de nov.embro. 
elegendo-me governador do Es
tado do Maranhão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOABRES (PFL -
RO. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr~ Presidente, 
Srs.? Senadores, a solução dos 
problemas da fome e da misé
ria, no Brasil, passa, neces
sariamente, por dois caminhos. 
o primeiro e o da pesquisa em 
tecnologia agropecuâria; o se
gundo. o de uma política de 
desenvolvimento e de redistri
buição de renda. Em outras pa
lavras. é necessário produzir 
mais alimentos e possibilitar 
ao povo o acesso aos mesmos. 

É lamentAvel, Srs. Sendores, 
que, nes~e limiar do século 
XXI. enquanto os povos mais 
desenvolvidos do Hemisfério 
Norte engajam-se numa revolu
ção tecnológica que 1hes trará 
prosperidade e bem-estar so
cial, nós, aba1xo do Equador, 
ainda temos que gerar a tecno
logia necessária para a satis
fação da primeira e mais fun
damental das necessidades do 
ser humano_: a a 1 i mentação tan
to em quantidade como _em qua
lidade adequadas. 

E ê forçoso reco~hecer que 
não é poss1ve1 queimar etapas. 
Não se pode passar do atraso 
social, económico e tecnológi
co para uma tecnologia de pon
ta, sem antes reso_l ver os pro
b 1 e_mas de a 1 i mentação. saúde e 
e9ucação da mai~ri~ da popula: 
çao bras1 le1ra. E 
1nsustentáve1 uma sociedade· 
dividida_ entre uma parcela de 
ricos e abastados. que se dá o 
luxo de consumo comparável ao 
dos povos ma-is prósperos, e 
uma maioria de pobres e 
miseráveis. lutando dia a dia 
à beira da sobrevivência. Uma 
:!fõc1edade assim- constituída 
está sempre a um passo da con
vulsão social e da inStabili
dade política. Tal sociedade 
tem poucas condições de avan
çar, de progredir e de trilhar 
os çami nho_s da revo_1 ução tec
nológica. pois o melhor de 
suas energias. dos seus recur
sos fisicos e humanos. está 
envplvido nos problemas das 

tensões e conflitos ~o_cials e 
políticos. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res. é forçoso reconhecer Que 
o prob 1 ema mais ur:ge_nte do 
Brasil. neste limiar do século 
XXI. é dar alimentação, saúde 
e educação a 60 m11hões de 
brasile1ros que constituem a 
nossa massa de empobrecidos. 
Uma tarefa de gigantes. que 
está exigindo a contribuição 
da ciência e o engajamento de 
polfticos com visão ·de 
estadistas .. 

Ciência e politica. Srs. Se
nadores, caminham hoje de mãos 
dadas para propiciar aos povos 
em desenvolvimento, progresso 
e alto nível de segurança e de 
bem-estar social. o que ainda 
falta acontecer entre nós é o 
engajamento de cientistas e 
políticos. na luta contra o 
nosso subdesenvolvimento. con
tra a fome~ as condições de 
vida miseráveis, as doenças e 
o analfabetismo do po~o-

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, constatamos com alegria 
que uma empresa estatal, a Em
presa Srasi1eira de Pesquisa 
AQropecuária, EMBRAPA. criadc 
ha 17 anos, estã engajada nes-. 
ta luta de gigantes. ~la s~ 
impôs como missão criar solu
ções tecnológicas par~ os pro~ 
blemas e os conflitos da so
ciedade brasileira; problemas 
e conf 1 i tos· que nascem antes 
de tudO das panelas vazias. A 
solução desses problemas e 
conflitos passa pelo aumento 
da produção agricola, pelo a
bastecimento das populações 
das cidades. pela preservação 
do meio ambiente, pela conten
ção da inflação, pelo cr~sc~
mento e dinamismo da economia 
rural e agroindustriaJ. ;:,c,1;-· 
fixação do traba 1 hador r.o car.
po, pelo fortalecimento da pe
quena e média produção agríco
la, pela reforma agrária & 
contenção do êxodo rural. 

O fitossanitarista da Emb~d
pa. par-_a c i ta r um só exemp 1 c, 
que no Seu 1 a bera tório proc•..tr2 
meios para combater as doenças 
nos seringais da Ama4ônia, cu 
nos coqueirais do Nordeste, 
nas culturas Q~ . soja de· 
Centro-Oeste, nos cafezais do 
Sudeste ou- nos parreira LS do 
Sul, está engajado nesta luta 
por soluções.para os problemas 
da sociedade brasi1elra. Ele 
tem consciência de que o seu 
trabalho. por mais humilde e 
rotineiro que possa parecer, 
tem um alcance social e polí
tico que ultrapassa os limite~ 
do seu laboratório. E é. en
tão, que ele sente a necessi
dade de romper o isolamento do 
seu l abóratór i o para um 
diálogo com a sociedade e, So
bretudo, com _a_ classe políti
ca. 
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O salto que a produção nacio
nal de grãos =onheceu nos úl
timos anos, passando de 50 mi
lhões de toneladas anuais para 

.70 milhões. é fruto de um lon
go trabalho de geração de téc
nologia e de fazê-la chegar ao 
alcance dos produtores rurais. 
E produzir 100 milhões de to
neladas anuais. num prazo de 
cinco anos, .,ão é difícil, 
poi~ já, existe.tecno]ogia di~
pon1ve1 para 1sso. E necessa
rio apenas que se implemente 
uma adequada polftica de pro
dução agrícola. 

Mas não basta produzir. É 
preciso distribuir a produção 
para que o allmento chegue à 
panela do povo. E para isso é 
necessãrio que se adote, no 
País, uma política de distri
buição de renda mais justa e 
eqüitativa. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, sejamos abertos para este 
diálogo que o pesquisador da 
Embrapa propõe à sociedade 
brasileira e ã classe polfti
ca. em particular. Ele tem 
consciéncia de que a missão da 
empresa é gerar e estimular a 
produção cientffica e tecnoló
gica, QUe possibllite o desen
volvimento da agropecuária e 
agroindústria nacionais, vi
sando o bem-estar socia.l e o 
desenvolvimento da coletivida
de brasileira. 

A moderna po1 iti'ca agrícola, 
como é praticada nos paises 
mais desenvolvidos, parte do 
princípio basilar de· que o 
crescimento contínuo da produ
tividade agrícola só é possí
vel na medida em que se amplie 
a sua base científica. Sem 
esta base científica não há 
produção agropecuária crescen
te e auto-sustentável, 

Tomando para si este princí
pio. e propondo-o a toda a so
ciedade brasileira, a Embrapa 
programa desenvolver ações de 
pesquisa que redundem em tec
nologia capazes de garantir o 
aumento de produtividade. re
dução ·dos custos. constância 
dos patamares elevados de pro
dução, controle e preservação 
do meio ambiente e Qarantia de 
preços mais compet1tivos dos 
produtos. 

Neste sentido, as suas prin
cipais linhas de trabalho são: 

- reformulação do modelo de 
geração de tecnologia. tendo 
em vista alocar melhor os 
·seus recursos físicos e hu
manos e adeqUar os·programas 
de pesquiSa às metas e dire
trizes tde. moderniza~o da 
sociedaoe brasileira, como 
está sendo preconizada pelo 
Governo do Presidehte Col
lor: 

incorporação de tecnolo- destinadas à indústria de 
gia já dispon1ve1 ao preces- transformaçã9; 
so de produção agropecuária, 
mediante uma a9ressiva poli- Programa C- Desenvolvimen-
tica de difusao de tecnolo- to de tecnologias relaciona-
gia~ de assistência técnica das com a produção agropecu-
e extensão rural; ária e meio ambiente; 

- elevação do patamar tec- Programa D - Suporte aos 
nológico da pes~uisa pro~ramas de desenvolvimento 
agropecuária. visando a co- agr1cola, como reforma 
locar o Bras i 1 entre os pai- agrária, a-ssentamento rural 
ses mais desenvolvidos nas colonização e fortalecimentO 
áreas de engenharia ge~ti- da economia dos pe~uenos e 
ca, biologia celular, biolo- médios produtores rurais. 
gia molecular~ ciência da 
informação, novos materiais, Prcgra~ . E - Inform~tica 
processos gerenciais e eco- agropecuar1a, para o desen-
logia; volvimento de softwa

res especffiços para geren-
- melhoria da estrutura or- ciamento de pesquisas e pro-

ganizacional e funcional da dução agrícola. 
__ empresa, vi sande a sua mo-

dernização administrativa. Sr. Presidente. Srs. Senado-
. redução de custos operacio- res, e execução plena desses 
nais e me1hor aproveitamento progrmas exi~irá um montante 
dos seus recursos ffsicos e de recursos f1nanceiros da ar
humanos: · dem de 24 bi 1 hóes de cruzei-

ros. Esses investimentos re-
efetiva inserção da pes- presentam, em valores atuais, 

quisa na sociedade brasilei- cerca de 1.5% do PIB agrícola 
ra. mediante um modelo inte- brasileiro. Vale ressaltar, 
grado de pesquisa ~ue permi- Srs. Senadores. ~ue esses in
ta maior envolvimento da so- vestimentos são baixos, quando 
ciedade como um todo, atra- comparados com os feitos pelos 
vés dos seus órgãos repre- paises desenvolvidos. os quais 
sentativos. e fortaleça as dfspendem entre 2,5% a 3.5% do 
ações de desenvolvimento re- PIB agrícola em programas de 
g1onal dos Estados e ciência e tecnologia para o 
Municípios. Para isso deve- setor agropecuário. Os 24 bi
rão ser eromovidas ações de lhões de cruzeiros são absolu
integraçao com o setor prt- tamente necessários para que a 
vado da agroindústria, · de Embrapa possa manter os seus 
apoio às pesquisas com cana- projetas de pesQuisa em ~nda
de-açúcar, álcool e café. e mente, retomar alguns impor
processos agroindustriais de tantes projetes paralisados 
engenharia e de produção por falta de recursos e ini
agrícola .. Serão reativadas ciar outros imprescindíveis ao 
as relações de pesquisa com desenvolvimento . da 
as universidades públicas e agropecuária nacional. Além 
privadaS. visando a i~tegrar disso, ela precisa retomar com 
açóes de pesquisa básica e absoluta prioridade o programa 
de interCâmbio de conheci- de treinamento e capacitação 
mentes científicos entre de seus recursos humanos- a 
professores e pesquisadores; sua maior riqueza- e a moder-

nização de sua administração. 
o Sistema Cooperativo de 

Pesquisa agropecuária será sr. Presidente, Srs. senado-
_.recuperado, . com o objetivo res~ a Embrapa, criada há 17 

de fortalecer as empresas anos. é reconhecida no mundo 
estaduais de pesquisa e re- como a instituição mais capa
duzir as desigualdades tec- citada a desenvolver tecnolo
nológicas e de geração de gias agropecuárias para as r-e
riquezas entre ás diversas giões tropicais. Hoje ela pos
regiõBs do Pafs. sui um acervo de conhecimentos 

científicos e de tecnologias 
Para fazer frente a esses de- agropecuárias suficientes pa

safios que se colocam para a ra, se fossem plenamente assi
pesquisa agropecuária nos anos mi lados e aplicados péla so-
90 a Embrapa apresentou. há ciedade; revolucionar a nossa 
poucos dias. o seu Plario Pru- produção agropecuãria, abaste
rianual ao Ministério da Agri- cer plenamente o mercado in
cultura e Reforma Agrária. terno e manter o País entre os 
Es~e plano abrange cinco pro- maiores exportadores de ali-
gramas nacionais, a saber: mentes. 

Programa A - Desenvolvi~en- Hoje em dia, o Brasii já de
to de tecnolog·ia P.ara produ- têm o titulg- çle maior expor:-ta
tos. ·aliment"are~. básicos; dor de graos entre os·palses 

tropicais. Esta é mais uma das 
Programa S- Desenvolvimen~ vitórias que a Embrapa tem 

to de tecnologias para a conseQUid·o nesses 17 anos de 
produção de matérias-primas existencia. A Embrapa dispõe 

hoje de 2.278 cientistas, al-
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tamente treinados em centros 
de excelência no País e no ex
terior, executando pesquisas 
em cerca de 42 unidades dis
tribuídas por todo o País e 
cobrindo as áreas mai~ 
prioritárias da agropecuária 
nacional. 

Sr. Presidente, a pretexto da 
crise econômica ou da necessi
dade de se conter gastos pú
blicos. não se pode paralisar 
a Embrapa~ Ela não pode parar 
ou diminuir o ritmo de suas 
atividades de pesquisa, sob 
pena de prejuízos irreparáveis 
para toda a sociedade e para o 
nosso futuro como nação econo
micamente independente e so
cialmente viável. 

A Embrapa está precisando ur
gentemen~e de recursos. o Go
verno~ o Congresso Nacional e 
toda a sociedade brasileira 
devem se mobilizar para uma 
ação de socorro à Embrapa. 

Vale ressaltar aqui. Srs. Se
nadores1 que o Senado Federal 
já esta tomando iniciativas 
nest.e sentido. Está tramitando 
na Comissão de Assuntos Econó
micos o Projeto de Lei do Se
nado n~ 2S1, do ano passado, 
de autoria do nobre Senador 
Marco Maciel. que dispõe sobre 
beneficias fiscais concedidos 
à pesquisa cientifica e tecno
lógica. O objetivo do .Projeto 
de lei é permitir que o con
tribuinte possa abater da re~
da bruta, ou deduzir como des
pesa operacional, o valor _~de 
investimentos. doações ou pa
trocínios feitos a pessoas ju
ridicas que tenham por objeto 
a pesquisa cientifica ou 
tecnológica. 

os pesquisadores d~ Embrapa 
esperam a aprovação deste pro
jeto de lei que lhes abrirá· as 
portas para novas fontes de 
recursos. além de trazer à so
ciedade e a iniciativa privada 
para um envolvimento maior com 
as atividades da pesquisa 
científica e tecnolÕ!;!iCêL. 

Neste sentido, vale ressal-
tar, aqui, o que afirma o no
bre Senador Marco Maciel na 
justificação do_ projeto de 
lei: 

... é imperioso sinalizar o 
interesse da Nação brasileira 
pela pesquisa ·cientifica e 
tecnológica.· erocurando nela 
comprometer nao só a adminis
tração pública, senão ainda, e 
principalmente, a iniciativa 
privada~ cOm efeito, ciente do 
apoio do Estado para este tipo 
de atividade, as empresas pri
vadas, com o estimulo ãdicio
nal do desafio à ,sua inequívo
ca capacidade de competir, en
vidarão esforços objetivando 

estabelecer novo padrão de de
senvolvimento no Pais.". 

Sr. Presidente~ Srs~ Senado
res. é a segunda vez, em menos 
de SO dias, que, nesta tribu
na. nos fazemos portadores de 
pedidos e SOS dos pesquisado
res e trabalhadores da 
Embrapa. Se assim o fazemos~ é 
porque de fato a situação de 
empresa não é das melhores. E 
como disse um dos seus antigos 
empregadOres. que a viu nas
cer. crescer _e produzir tecno
logias que estão transformando 
o Brasil: "A Embrapa está mor
rendo de inanição!" 

Solicitamos, nesta oportuni
dade, a trariscrição. nos Anais 
do Senado. do texto "A quem 
interessa a extinção da 
Embrapa-?''. publicado no Cor
reio Brasiliense. 

Fica. pois. o nosso mais vee
mente apelo ao Sr, Ministro da 
Agricultura e Reforma Agrária 
para que seja aprOvado. o mais 
rápido posspivel, o Plano P1u
rianua1 da Embrapa, com os 24 
bilhões de cruzeiros em 
orçamento. 

Era o que tínhamosa dizer, 
Sr, .Presidente. (Mui to bem) 

DOCUMENTO A OUE SE REFERE 
O SR. ODACIR SOARES EM SEU 
DISCURSO 

A QUEM. INTERESSA A 

EXTINÇÃO DA EMSRAPA? 

Lutz Antonio de Castro 

Na década de 60, dizia-se que 
o Brasi1 não era um país com 
potencial agrícola, porque a 
Amazônia era intocável. o Nor
deste era seco e o cerrado 
infértil. Uva, maçã, trigo, 
ervilha e batata eram importa
dos. não tinham perspectivas 
no Brasil. AJsoja só podia ser 
produzida ate o Paraná. 

A Embrapa foi criada em mea
dos da década de 70, e reali
zou o ma i o r investi mente de 
formação de recursos humanos 
em agropecuária da história do 
País. Nos anos 80_ a produção 
de grãos passou de 39 milhões 
de toneladas (1979) para cerca 
de 70 milhões em 1989. Os mi
tos começaram a cair. O cerra
do transformou-se em um dos 
maiores·prOdutores de_ grãos, 
graças às tecnologias produzi
das pelo Centro de Pesquisas 
Agropecuária dos Cerrados. da 
Embrapa. A soja saiu do Sul e 
chegou ao Equador graças ao 
CentrO de Pesquisa de Soja da 
Embrapa, em Londrina. A maçã e 
o trigo caminham para a auto

-suficiência graças às pesqui
sas da Empresa de Pesquisas 
Agropecuãria de Santa Cãtari.na 
e do Centro Nacional de Pes-

quisas de Hortaliças da Embra
pa~ em Brasília. 

Os rendimentos de apenas qua
tro culturas: arroz. milho, 
trigo e soja aumentaram nos 
anos 80. respectivamente, 
16.3. 25.5. 23 e 50.5 por cen
to comparados com os rendimen
tos da década de 70. Esses in
crementos de produtividade 
correspondem a dois bilhões de 
dólares anualmente. ou seja. a 
dez orçamentos anua i.s da Em
brapa a cada ano. 

A economia de fertilizantes 
na cultura da· soja pelo uso de 
bactérias fixadoras de nitro
gênio produzidas pelas pesqui-

. sas da Ora. Joanna Oobereiner, 
do Centro de Biologia de Solos 
da Embrapa. no Rio de Janeiro, 
corresponde a 770 milhões de 
dólares anuais. O controle 
biolóQico da lagarta da soja, 
atraves do uso de Baculoviros 
como conseqüênCla das pesqui
sas do Centro de Pesquisas de 
soja da Embrapa. si gni f.i ca uma 
economia anual de 120 milhões 
de dólares de inseticidas, que 
poluem e matam .. Entretanto, o 
Brasil ainda vai importar este 
ano um bilhão de dólares em 
inseticida. 

Os últimos mitos começaram a 
ser destruidos. Através da ir
rigação em ação coordenada en
tre a Codevasf e o Centro de 
Pesquisas ~gropecuária do Tró
pico Semi-Arido da Embrapa, o 
Brasil começa a exportar fru
tas. do pólo Petroli
na/Juazeiro, para Europa e Es
tados Unidos. Os recursos ge
néticos da Amazônia, em espe
cial as palmeiras como O den
dê, constituem alternativa e
nergética tão significativa 
como o álcool da cana-de
açúcar. 

Coincidentemente e inexplica
velmente, quando as safras de 
grãos começaram a aumentar no 
inicio da decada de _80 e pas
saram ·do histórico patamar de 
50 milhões de toneladas em 
1979/1981, os orçamentos da 
Embrapa começaram a ser 
cortados. 

Como conseqüência a Embrapa 
começou a perder os seus 
cerébros. ~e 1984 a 1989, a 
empresa perdeu 686 pesquisado
res. e teve que reduzir dras-· 
ticamente seus investimentos 
na formação de recursos huma
nos; não tem recursos para 
manter sua biblioteca e o seu 
sistema de informação, ou para 
os custei os de suas pesquisas .. 
Hoje os· recursOs para custeio 
de pesquisas na Embrapa não 
chegam a 15 por cento do orça
mento da. empresa. e os 
salários são os mais baiXos 
jamais praticados na Embrapa. 
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Na semana pâssade a Embrapa 
entrou em greve. Com data-base 
em 1~ de maio seus funcioná
rios. depois de cinco meses. 
não conseguiram nenhuma ~epo
sição das perdas salariais d~
vidas e concedidas a outras 
categorias. 

A Constituição brasileira diz 
no seu artigo 218: "o Estado 
promoverá e incentivará o de
senvolvimento científico a 
pesquisa e a capacitação a 
tecnológico". 

Não deveria a Embrapa, como 
uma estatal eficiente. na op,
nião do próprio secretário de 
Administração, que atua em 
c1ência e tecnologia, receber 
um tratawento diferenciado 
como determina a Constituição? 

As supersafras não nos im
presslonam na Embrapa. Sabemos 
que os desafios são muito 
maiores. A lndia com um terri
tõrio que tem cerca de um ter
ço do território brasileiro e 
com dificuldades sócio
econômicas mais complexas que 
as nossas, produz 170 milhões 
de toneladas de grãos. 

Faltam as plantas resistentes 
a insetos, vírus e doenças, 
que hoje no mundo já são pro
duzidas por engenharia genéti
ca e que reduzem os custos com 
agrotoxicos. A Biotecnologia 
na Embrapa já sabe fazer essas 
plantas. Faltam aQuelas resis
tentes à seca. mais eficientes 
Quanto à absorção de -fósforo. 
Falta o domínio efetivo_da fi
xação bio16gica de nitrogênio 
em gramineas. o que reduzirá 
ainda mais o consumo de ferti
lizantes derivados do pstróle
o. 

São essas as nossas preocupa
ções. que divulgamos putll ica
mente. para que fique claro 
para a sociedade brasileira 
que nós. Oa Embrapa. sabemos 
quais os caminhos que levarão 
a agropecuá~ia do Brasil a uma 
posição de competitividade Com 
as grandes potências do Pri
meiro Mundo. 

. Isso não se fará sem uma ins
tituição como a Embrapa. que 
Queremos fortalecida, e ~ão 
eternamente de pires na mao. 
discutindo sobre questões sa
lariais com burocratas que não 
têm nenhuma competência sobre 
as ouestões que acabamos de 
apresentar. 

Por esta razão, voltamos à 
.pergunta inicial, que agora 
dir1g1mos ao atual presidente 
da Repúbl1ca como fizemos ao 
anterior: a quem interessa ex
tinguir a Embrapa? 

Se a sua extinção interessa à 
soberania do Pa1s, à geração 
de uma sociedade justa e ao 
futuro do desenvolvimento da 

agropecuária brasileira, aca
bem de vez. com esta empresa. 
e não aos poucos, como vem 
sendo fe1to nos últimos anos. 

•· . 

Lufz Antônio Barreto de Cas
tro é engenheiro agrônomo com 
PhD em Flsiologia Vegetal pela 
Universidade da Califórnia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Lembro aos _srs. Sena
dores que o Congresso Nacional 
está convocado para uma·sessão 
conjunta .a realizar-se hoje. 
às 18 horas e 30 minutos, no 
plenário da Câmara dos Deputa
dos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - A Presidência lembra 
aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado 
para uma sessão conjunta a 
realizar-se amanhã~ às 10 ho
ras. para recepcionar o Senhor 
Presi.dente do México. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Nada mais havendo a 
tratar. voO encer'rar a presen
te sessão. designando para a 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Veto Parcial 

PROJETO DE LEI 00 DF 
N.c. 39. OE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia 
termos do.art. 10. § 10. 
f1nej da Resolução n.c. 157. 
1988 

nos 
1n 
de 

Votação, em turno único. do 
veto parcial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n.c. 39 •. de 1990, 
que dispõe sobre o reajuste de 
vencimentos e salârios dos 
servidores civis da adminis
tração direta, autárquica, 
fundacional e indir·eta do Dis
trito Fe_deral. e dá outras 
providências (dependendo do 
relatório da Comissão do Dis
trito Federal). 

2 

ve:o Total 

PROVETO DE LEl DO DF 
Nl:!. 41, OE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
. termos do art. 10. § 10. 
fine~ d_~ Resolução n~ 157. 
1988J 

nos 
in 
de 

Vo_1;_?çã6, em turno único. do 
veto total aposto ao Projeto 
de Lei do DF N.c. 41, de 1990, 
de autoria do Senador Maurício 
Corrêa,_que regulamenta o art. 
39 da Constituição, relativa 
ao r9gíme jurídico dos serví
dores das fundações públicas 
do Distrito Federal e dá oU
tras providências {_dependendo 

do relatório da Comissão do 
Distrito ~edera)). 

3 

Veto ParCial 

PROJETO DE LEI DO OF 
N• 45, OE 199D 

(Inclufdo em Ordem do Dia nçs 
termos do art. 10. § 10, 1n 
fine~ da Resolução n~ 157. de 
1988! 

Discussão. em turno único, do 
veto parcial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 45. de 1990, 
que dispõe sobre o regime ju
rídico dos servidores civis 
das fundações públicas do Dis~ 
trito Federal, e dá outras 
providências (dependendo do 
relatório da Comissão do.Dis
tri to Federa 1 ) • 

4 

PROJETO OE LEI DO DF 
N.c. 50, DE 1.990 

(Incluído em Ordem do Dia, 
nos termos do art. 4"'~ in 
finei da Resolução n~ i57, de 
1988 

Discussão, em turno único. do 
Projeto de Lei do DF n~ 50. de 
1990. de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
autoriza a desafetação de bens 
de uso comum do povo, sitUados 
no Setor de Habitações Indivi
duais Sul - SHIS, QL 4/9. 
4/11. 4/12, 4/13 e 4/14, Re
gião Administrativa I, dentro 
do espaço territorial do Dis
trito Federal. e dá 'outras 
providências (dependendo de 
parecer). 

5 

PROVETO DE L E I DO- pF 
N..Q. 53, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 172, II, d, 
dÕ Regiffiento Interno} 

Discussão. em turno único. do 
Projeto de Lei do DF n~ 53. de 
1990. de iniciativa do Gover
nador do Dist,ri_:to Federal, que 
autoriza a COmpanhia 
Im.obi 1 iáf··ia de Brasí1 ia·.- Ter
racap a doar os imóveis que 
especifica e dá outras provi
dências (dependendo de pare
cer). 

6 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N-" 22. DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376, e, do 
Regimento Interno) 
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Discussão, em turno único, do 
Projeto Legis1ativo n~ 22, de 
1989 (n2 155/86, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto 
da Convenção n~ 147 da Organi
zação Internacional do Traba
lho - OIT sobre normas minim~ 
da Marinha Mercante, adotada 
em Genebra, em 1976, durante a 
Sexagésima Segunda Sessão da 
Conferência Internacional do 
Trabalho, tendo 

PARECERES oral e sob n~ 306, 
de 1990, das Comissões: 

de Relações Exterto~es e 
Defesa Nacional, concluindo 
por diligência junto ao Minis
tério do Trabalho e audiência 
da Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania; e 

- de Constituição, ~ustiça e 
Cidadania, pela constitucio
nalidade e juridicidade. 

(Dependendo de parecer quanto 
ao mérito da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa 
Nacional.) 

7 

PROJETO DE LEI DO DF 
N2 43, DE 1990 

{Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. do 
Projeto de Lei do DF n~ 43, de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito federa1, que 
dispõe sobre o aproveitamento 
de servidores na carreira Ad
ministração Pública da Funda
ção Zoobotâni ca· do Distrito 
Federal. criada pela Lei n 2 

82, de 29 de dezembro de 1989, 
e dá outras providências 
(dependendo de parecer). 

B 

Votação. em primeiro turno-;-
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 3. de 1989. de au
toria oo Senador Marco Maciel 
e outros Senhores Senadores. 
que acrescenta paráQrafo ao 
art. 159 e altera a redação do 
inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

9 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição· n.o. 5, de 1989, de au
toria do Senador Nelson Car
neiro e outros Senhores Sena
dores~ gue dispõe sobre a re
muneraçao dos Deputados Esta
duais e dos Vereadores. 

10 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
titu1çao n~ 6, de 1989, de au
toria do Senador Marcos Men
donça e outros 24 Senhores Se-

nadares. que acrescenta artigo 
ao texto constitucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

11 

Votação. em primeiro turno. 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 1, de 1990, de au
toria do Senador Márcio Lacer
da e outros Senhores Senado
res, que acrescenta dispositi
vos ao Ato das Disposições 
Constitucionais · Transitórlas 
da Constituição Federal. 

12 

Discussão, em turno suplemen
tar, do Substitutivo ao ProJe
to de Lei do DF n~ 33. de 
1990, de iniciativa da Comis
são do Distrito Federal 
(apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho), 
que dispõe sobre a criação de 
Quadro de Pessoal da Câmara 
Legislativa do Distri.to Fede
ral e dá outras providências, 
tendo. 

PARECER, sob n~ 296, de 1990, 
da Comissão 

Diretora, oferecendo a 
redação do vencido. 

13 

Discussão, em tUrno único. da 
redação final (ofe~ecida pela 
Comissão Di~etora em seu Pare
cer n~ 297, de 1990) sobre as 
Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara nR- 18. de 
1990 (n~ 4.895/84, na Casa de 
origem), de iniciativa do Pre
sidente da República que dis
põe sobre a Po1lt1ca Nacional 
de Arquivos Públicos e Priva
dos. e dá outras providên
cias. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa} Está encerrada a 
ses-são. 

(Levanta-se a sess$o às 
18 hriréJ.s··e 10 minutos-.) 

("'J ATO DO PRESIDENTE 
N~ 200, OE 1989 

"O Presidente do Senado Fede
ral, no uso das atriPufções 
que lhe_ conferem os artigos 
52. item 38. e 97, inciso IV, 
do Regimento Interno. em con
formidade com delegaç~o de 
competência que lhe foi outor
gada pelo Ato da Comissão Di
retora no. 2, de 4 de abrfl de 
1973, e tendo em vista o que 
consta do Processo no. 
010.312/89-7 ,_ resolve aposen
tar, voluntariamente, EUNICE 
FERNANDES DE ANDRADE, Técnico 
Legislativo. Classe . "Espe
cfa111, Referência NS-25, do 
Quadro Permanente do Senado 

/"t/ (. .:;!' l 

Federal. nos termos do artigo 
40, inciso III. alfnea a, da 
Constituição da ·República Fe
derativa do Brasil, combinado 
com os artigos 428. inciso rr. 
429, inciso I, 430, incisos IV 
e v. e 414. § 4o-.• da Resolu
ção SF no.· se. de 1972; artigo 
3o. da Resolução SF no. 13, de 
1985; artigo 2o. da Resolução 
SF no. 182. de 1987. e art1go 
5o. da Resolução SF no. 155, 
de 1988, com proventos inte
grais, observado o disposto no 
artiQO 37, inciso XI, da Cons
titu1ção Federal. 

Senado Federal. 2 de agosto 
de 1989. Senador Nelson 
Carneiro,· Presidente. 

(•) Republicado por haver sai
do em incorreção no DCN (Seção 
I I), de 3-8-89. 

(•) ATO DO PRESIDENTE 

N2 202, DE 1989 

"O Presidente do Senado Fede
ral, no uso das atribuições 
que lhe conferem os artigos 
52, item 38. e 97, inciso IV, 
do Regimento Interno, em con
formidade com a delegação de 
competência que lhe foi owto~
gada pelo Ato da Comissão Di
retora no. 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que 
consta do Process·o no. 
009750/89-4. resolve apose~
tar, voluntariamente, ELVESCIO 
CEOLIN. Técnico Legislativo. 
classe "Especial", Refe~ência 
NS-25, do quadro permanente do 
Senado Federal. nos termos do 
a~tigo 40. inciso III, a1 fnea 
a, da Constituição da Repú

blica Federativa do Brasil. 
combinados com os artigos 428, 
inciso II. 429, inciso I. 430. 
incfsos IV e V, e 4~4. § 4o .. 
da Resolução SF no. 58. de 
1972, artigo 3o. da Resol•,Jção 
SF no. 13. de 1985. artigo 2o. 
da Resolução SF no. i82, de 
1987. e art1go 5o. da Resolu
ção sr no. 155. de 1986. com 
proventOs -integra 1 s. obsér'V21do 
o disposto no artigo :n;- i_nci
~so XI, da Constituição 
Federa 1 . 

Senado Federal, 8 de açosto 
de 1989. Senadot· Nelson 
Carneiro, Presidente. 

(*) Republicado por haver saí-
do ___ com i ncorr'-eçãci no DCN 
-(S"eÇão}, 10-8-89. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 

NO 50, DE 1990 

O Presidente_ do Senado Fede
ral, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, em 
conformidade çom_ a deleqação 
de competência que lhe fo1 ou
torgada pelb Ato da Comtssão 
Diretora nA 2. de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o 
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que consta do Processo n~ 
2.158/90-6, resolve aposentar, 
por invalidez. Messias de Sou
za Costa~ Analista Legislati
vo, Classe "Especial", Padrão 
I!l, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos'do 
artigo 40, inciso I. da Cons
tituição da República federa-" 
tiva do Brasil, combinado com 
os artiQOS 515, inciso II!, 
516, inclSO III, 456, 488, § 
4~. do Regulamento Administra
tivo do Senado Federa1~ be~ 
como o artigo 11 da Resolução 
SF n~ 87 de 1989, e artigo 1~ 
da Lei n~ 1.050, com proventos 
integrais, observado o dispos
to no arti~o 37, inciso XI, da 
Constituiçao Federal. 

Senado Federal, 19 de abril 
de 1990. - Senador Nelson car
neiro, Presidente. 

(•) Republicado por haver saí
do com incorreções 
nos OCN, (Seção II), de 18-5-
90, 20-6-90, 2-8-90 e 24-8-
90. 

(•) ATO DO PRESIDENTE 

NO 139, DE 1990 

O Presidente do Senado Fede
~al no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n~ 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o 
que consta do Processo n~ 
002774/90-9, resolve aposen
tar, voluntariamente, Frederi
co da Gama Cabral Filho~ As
sessor Legislativo, SF-AS-3~ 
parte Espec1al do Quadro Per
manente do Senado Federal, nos 
termos do artigo 40, inciso 
Ill, alínea c, da Constituição 
da República Federativa do 
Brasil, combinado com os arti
gos 520. 517 inciso VI e 488, 
9 4~, do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal bem 
como o artigo 11. da ResoluçãO 
nQ 87, de 1989. com proventos 
proporcionais ao seu tempo de 
serviço, à razão de 31/35 
(trinta e um trinta e cinco 
avos) do seu vencimento, ob
servado o disposto no artiQO 
37, inciso XI da Constituiçao 
Federa 1. 

Senado Federal, 3 de julho de 
1990. Senador Nelson 
Carneiro, Presidente. 

(*)Republicado por haver saf
do com incorreções nos DCN 
(Seção II), 3-7-80, 10-B-90 e 
7-9-90. . 

(•) ATO DO PRESIDENTE 

NO 163, DE 1990 

O Presidente do Senado Fede
ral, no uso da competência re-

gimental e regulamentar. de 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Oiretora n~ 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o 
que consta do Processo nQ 
002.007/90-8, resolve aposen
tar, voluntariamente. eraz 
Queiroz, Analista Legislativo~ 
Classe 1~. Padrão III, do Qua
dro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 40. 
inciso III. alfnea c~ da Cons
tituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com 
os arts. 520, 488, § 4~. do 
Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, bem assim com 
as Resoluções (SF) n~s 21, de 
1980, e 87. de 1989, art. 11, 
com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço. à razão de 
30/35 (trinta tr1nta e cinco 
avos) do seu vencimento, ob
servado o disposto no art. 37, 
inciso Xl, da Constituição 
Federal. · 

Senado Federal. 10 de agosto 
de 1990. Senador Nelson 
Carneiro, Presidente. 

(*) Republicado por haver saí
do com incorreções nos DCN 
(Seção II). de 11-8-90 e 7-9-
90. 

(•) ATO DO PRESIDENTE 

NO 165, DE 1990 

O Presidente do Senado Fede
ral, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n~ 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o 
que cOnsta do Processo n~ 
008.976/90-2, resolve aposen
tar. voluntariamente, Sonia 
Mendes Viãna, Analista Legis
lativo. Classe ''Especial«, Pa
drão.!II, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, nos termos 
do art. 40, inciso III, 
a1fnea c, da Constituição da 
República Federativa do Bra
sil, combinado com os arts. 
520. 488. § 4~. do Regulamento 
Administrattvo do Senado Fede
ral, bem assim com as Resolu
ções (SF) n~s 21. de i980, e 
87, de 1989, artigo 11, Com 
proventos proporcionais ao 
tempo de serviço. à razão de 
25/30 (vinte e cinco trinta 
avos) do seu vencimento, ob
servado o disposto no art. 37, 
inciso XI, da Constituição Fe
deral. 

S€nado Federal, 10 de agosto 
de 1990. Senador Nelson 
Carneiro, Presidente. 

(*) Republicado por haver saf
do com incorreções 

nos DCN (Seção II), de 11-8-90 
e 7-9-90. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 

NO 187, DE 1990 

O Presidente do Senado Fede
ral no uso da sua competência 
regimental, de conformidade 
com a deleQação de competência 
que lhe fo1 outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 
4 de abril de 1973. e tendo em 
vista o Que consta do Processo 
n~ 010.490-90-6, 

Resolve aposentar, volunta
riamente Militina Dias Mar
tins. Analista Legi sl at ivo, 
Classe "Especial", Padrão 11, 
do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do artigo 
40. inciso III, alínea a, da 
Constituição da República Fe
derativa do Brasil, combinado 
com os artigos 515. inciso !I, 
516, inciso I, 517. inciso IV, 
e 488, § 4~. do Regulamento 
Administrativo do Senado Fede
ral, bem como o artigo 11, da 
Resolução n~ 37 de 1989 com 
proventos integrais, observado 
o disposto no artigo 37, inci
so XI, da Constituição Fede
ral. 

Senado Federal. 30 de agosto 
de 1990. Senador Alexandre 
Costa, Segundo Vice
Presidente, no exercício da 
Presidência. 

(*) Republicado por haver saf
do com incorre~ões 
no DCN (S·eção II), de 1 -9-
90. 

ATO DO PRESIDENTE 

NO 199, DE 1990 

o Presidente do Senado Fede
ral. no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n~ 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o 
que consta do Processo n~ 
011.595/90-6, resolve aposen
tar. voluntariamente, NYOIA 
BARBOSA CHAVES, Assessor Le
çislativo SF-AS-102.3, do Qua
dro Permanente do Senado Feae
ral. Parte Especial, nos ter
mos do artigo 40, inciso Ili, 
alínea a, da Constituição da 
República Federativa do Bra
sil, combinaQo com os artigos 
515, inciso II, 516, inciso I. 
617, inciso VI. 490, 492 e 
488, § 4Q do Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, 
bem com o artigo 11. da Reso
lução n~ 87, de 1989. com pro
v-entos integra is, observado o 
disposto no arti2o 37. inciso 
XI, da Constituiçao Federal. 

Senado Federal, 5 de outubro 
de 1990. - Senador Alexandre 
Costa, Segundo Vice-Presiden-
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te no exercício da 
Presidência~ 

ATO DO PRESIDENTE 

NO 200, DE 1990 

o Presidente do Senado Fede
ral. no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Oiretora n~ 2, de 4 de abril 
de 1973. e tendo em vista o 
que consta do Processo n~ 
011.412/90-9, resolve apo~en
tar, voluntariamente, ADALIZIA 
OE SOU~A CUN~A. Analista le
gis1at1vo, Area de Processo 
Legislativo~ Classe ''Especi
al", Padrão II r. do Quadro 
Permanente oo Senado Federal , 
nos termos do artigo 40, inci
so III, alínea a, da Consti
tuição da República Federativa 
do arasil, combinado com os 
artigos 515, inciso II, 516, 
inciso I, 490, 492. e 488. § 
4R do Regulamento Administra
tivo do Senado Federal (Edição 
Atualizada- 1989} e artigo 11 
da Resolução SF n.st _ 87 ,_ Oe 
1989, bem assim a Resolução n~ 
21, de 1980, com proven~os in
tegrais, observado o disposto 
no artigo 37, inciso XI. da 
Consti~uição Federal, 

Senado Federal, 5 de outubro 
de 1990. - Senador · A 1·exandre 
Costa, Segundo Vice-Presiden
te no ex·ercfcio da 
Presidência. 

ATO DO PRESIDENTE 

NQ 201, DE 1990 

o Presidente do Senado Fede
ral, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de 
conformidade com a dele~ação 
de competência que lhe fo1 ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Oiretora n~ 2, de 4 abril de 
1973, e tendo em vista o que 
consta do Processo n~ 
011.575/90-5, resolve aposen
tar, voluntariamente, SINVAL 
PEREIRA DOS SANTO$, Analista 
Legislativo, da Area de Pro
cesso Legislativo, Classe 
"1 :a", Padrão ! I I. do Ou adro 
Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo 40, inci
so III, alínea c, da Consti
tuição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os 
artigos 520. 4-90. 492, 488. § 
4~. do Regulamento Administra
tivo do Senado Federal, bem 
assim com as Reso1u2ões SF n~ 
21, de 1980 (art. 2 ) e 87, de 
1989 (art. 11) com proventos 
proporei o na is ao tempo ..de ser
viço, à razão de 30/35 (trinta 
trinta e cinco avos) do seu 
vencimento. observadd· o dis
posto no art. -37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal , 5 de outubro 
de 1990. - Senador Alexandre 

Costa, Segundo Vfce-Presiden
te no exercício da 
Presidência. 

ATO DO PRESIDENTE 

NQ 202, DE 1990 

O Presidente do Senado Fede
ral, no uso da sua comQeténcia 
regimental e regulame~tar, de 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n 2 2, de 4 de abril 
de 1973. e tendo em vista o 
que consta do Processo n 2 

009.052/90-9 resolve aposen~ 
tar, voluntariamente, JOSUE 
TONANNI NETTO~ Analista legis
lativo. ds Area de Processo 
Legislativo, Classe "Especi
al", Padrão III. do Quadro 
Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo 40, inci
so III~ alínea c. da Consti
tuição da República Federativa 
do Brasil. combinado com os 
artigos 520. 490, 492. 517, 
inciso II. § 1s.. e 488. § 42, 
do Regulamento Administrativo 
do Senaoo Federal~ bem assim 
com o-- artigo 2,1o1., da Lei ns 
6.323. de 1976: artfgo 3s. § 
2R 2~ do_Decreto-Lei n~ 1 .445. 
de 1976; alterado pelos 
Decretos-Leis n~ ~.270, de 
1985. e artigo 12 do 2.365. de 
1987, aplicados no Senado Fe
deral pelas Resoluções ns..s 21~ 
oe 1980~ 7, de 1987, artigo 3 
da Res. n~ 198. de 1988; e ar
tigos 4s e 11, daRes. n.Q 87, 
de 1989, com proventos propor
cionais ao tempo de serviço, â 
razão de 31/35 {trinta e um 
trinta e cinco avos) do seu 
vencimento, com opção pela re
tribuição do cargo efetivo e 
as· vantagens do cargo em co
missão de Oiretor de Secreta
ria, código SF-DAS-101 .5, ob
servado o di spo"sto no art. 37. 
inciso XI, da Constituição 
Fede:-'a 1. 

Senado federal. 5 de outubro 
de 1990. - Senado:-' Alexandre 
Costa, Segundo Vice-Presiden
te, no exercício da 
PresidéT"Icia. 

ATO DO PRESIDENTE 

NQ 203, DE 1990 

Presiaente do Senado Federal, 
no uso de sua competência re
g i_menta 1 e regu1 ement-ar, em 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n~ 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o 
que consta do Processo n~ 
000.684/90-2, resolve alterar 
o 'Ato desta Presidência t:l~ 
11 4. de 1986-, __ pub 1 i cada no 

OCN, Seção II, de 6-12-86, 
para mant~r aposentado o ser
vidor EUDOXIO PEREIRA OE FREI
TAS, no cargQ de Analista Le
gislativo. Area de Processo 
Legislativo, Classe "Es-peci-

a1". Padrão III, do ouadro 
Permanente do Senado Federal, 
nos te~mos do artigo 521, in
ciso I~ combinado com os arti
gos 515, inciso II, 516, inci
so I. e 488, § 4~, do Regula
mento Administrativo do Senado 
Federal, ·bem como o disposto 
na Resolução SF n~ 21. de 
1980, a partir de 29 de janei
ro· de 1990, com prover.tos in
tegrais, observado o disposto 
no artiQO 37, inciso XI. da 
Constitu1ção Federal. 

Senado Federal, 5 de outubro 
de 1990. - Senador Alexandre 
COsta, Segundo Vice-Presiden
te no exercfcio da 
Presidência. 

ATO DO PRESIDENTE 

NQ 204, OE 1990 

o Presidente do Senado Fede
ral, no uso da sua competéncfa 
regimental e regulamentar, em 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n~ 2. de 1973, e ten
do em vista o disposto na Re
solução n~ 130; de 14 de no
vembro de 1980. e o que consta 
do Processo n~ 011,874/90-2, 
resolve manter a contratação. 
sob o regime jurfdico da Con
solldação das Leis do Trab8lho 
e do Fundo de Garantia Tempo 
de Serviço. do Senhor VAMIREH 
CHACON DE ALBUQUERQUE NASCI
MENTO, no empregO de Assessor 
Técnico, com o sa1ário mensal 
equivalente ao vencimento do 
cargo OAS-3, com lotação e e
xercício no Gabinete do Sena
dor Hydekel Freitas. a partir 
de 13 de setembro de 1990. 

Senado Federal, 5 de outubro 
de 1990. -Senador Alexandre 
Costa. Segundo Vice-Presiden
te. no exer-ci c i c da 
Presidência. 

(•) ATO NO 005, DE 5 DE SETEM
BRO DE 1990 

Institui normas para a pro
dução de Impressos Institu
cionais do. Senado Federal. 

O Primeiro Secretário da Co
missão Oiretora do Senado Fe
deral. no uso de suas atribui
ções e de conformidade com o 
disposto no art. 137 do Ato n~ 
31, de 1987. da Comissão Dire
tora·. 

Resolve: 

Art: f_Sl_ A produção de Impres
sos Ins~itucionais do .senado 
Federal obedecerá ao d1sposto 
nas presentes normas~ 

Art. 2~ Para efeito destas 
normas. constituem Imoressos 
Institucionais os papéis pré
impressos d~stinados a veicu-
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lar informações e dados admi
ntstrBtivos. técnicos e 
jurfdico-legais, interna e 
externamente. 

Art. 3~ Os Impressos Institú
cionais compreendem as seguin
tes categorias básicas: 

I Formulários Institucio-
nais- aqueles que contêm im
pressos apenas os e1ementos 
identificadores da Instituição 
(assinatura e endereço) e se 
destinam a correspondência in
terna e e"xterna, ates. proje
tes. pareceres etc .• sendo seu 
preenchimento regido por nor
maS especffic2s de elaboração 
desses documentos; 

!I • Formulários Administra
tivos - aqueles ~ue possuem 
campos delimitados pré-impres
sos para posterior preenchi
mento manual ou mecanizado; 

III-- Envelopes- destinados 

SER IE 11 

AO 841 rrrn X 1189 rrrn 

A1 594 nm X 841 rrm 

A2 420 mn X 594 rmt 

A3 297 nm X 420 tml 

A4 210 rrmx 297 mn 

A5 ~ 148 rrm X 210 trm 

A6 105 nm X 148 rrm 

A7 74 rrrn X 105 rrm 

A8 52 mnx 74 rrm 

A9 ~ 37 rrmx 52 ITl11 

A10= 26 rrm X 37 nm 

§ 1 2 os formatos A4, S4 e C4, 
sâc os fundamentais. deles de
rivando seus múltiplos e 
submúltiplos. 

§ 2 2 Serão enquadrados na sé
rie A os Impressos Institucio
nels caracterizados nos inci
sos I, II. VII. VIII e IX do 
art. 3 2 

ao acondicionamento de docu
mentos de circulação interna e 
de correspo~dência e~terna: 

IV - Capas de Processo - des
tinadas ao acondicionamento de 
documentos de circulação ln
terna e externa que se conver
tam em processo; 

V Pastas -destinadas ao 
arquivamento - em estante. ar
quivo de gaveta, arquivo sus
penso etc. -de documentos; 

VI Fichas - destinadas ao 
registro de dados e informa
ções diverses. acondicionadas 
em arquivos próprios~ 

V!I -Publicações- destina
das ao registro das ativ1dades 
do Congresso Nacional, dos 
ates e fatos administrativos 
da Casa. de relatórios gerais 
e setoriais, etc.; 

VIII - Cartazes - destinados 

SÉRIE 8 

80 1000 rrm X 1414 mm 

81 707 rrm X 1000 mn 

82 - 500 rrm X 707 mn 

83 ~ 353 nm X 500 lll11 

84 250 rrmX 353 lll11 

85 - 176 rrrn X 250 rr<n 

86 125 rrm X 176 lll11 

87 88 IJll1 X 125 rrm 

88 62 rrm X 88 m1i 

89 44 mn X 62 mn 

810= 31 rrm X 44 l1l11 

§ 3~ Enquadram-se na série B 
o5 envelopes de maior capaci
dade e as pastas para arquiva
mento de papéis da série c. 

§ '4 2 Enquadram-se na série C 
os envelopes de menor capaci
dade, as capas de processos, 
as pastas para ar~uivamento de 
papéis. da série A e as ficnas. 

à divulgação. interna e exter
na. de eventos de interesse 
geral promovidos pelo Senado 
Federal; 

IX -Anúncios -moldura ela
borada com os elementos de i
dentificação institucional do 
Senado Federal, destinada a 
circunscrever os anúncios a 
serem publicados na imprensa. 

Parágrafo único. Os formulá
rios institucionais e adminis
trativos poderão ser planos 
(para preenchimento manual ou 
em máquina de escrever) e con
tínuos (para impressoras 
eletrõnicas). 

Art. 4~ Os formatos dos Im
pressos Institucionais obede
cerão às especificacões do 
Sistema Internacional ÕIN re
comendado pela ABNT - Associa
ção Brasileira de Normas Téc
nicas, expressas pelas séries 
A, 8 e C. com as seguintes 
med1das: 

SÉRIE c 

c o 917 llfll X 1297 n'l'n 

CT 648 rnn X 9.17 rnn 

C2 458 rnn X 6~8 trm 

C3 324 rrm X 458 rrm 

C4 229 rrmX 324 rrm 

C5 162 rrm x 229 rrm 

C6 114rrmX 162 nm 

C7 81 mn X 114 rrm 

C8 57 nm X 81 rrm 

C9 = 40 nmX 57 rrm 

C1ó= 28 rrm X 40 nrn 

§ s~ o papel copiat1vo adota~ 
do pelo Senado será o de for
mato A4 (~10 mm x 297 mm), de
vendo. para ~ cópia de or1g1-
nais de maior formato, ser u
tilizado o mecenismo de redu
ção de imagem da copiadora. 

Art. 5~ Os envelopes a serem 
confeccionados com os e1emen-
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tos de identificação ao Sena
do. obedecerão aos seguintes 
padrões internacionais: 

81mm x 114mm- formato C7; 

81mm X 162mm para corres
pondência aérea: 

110mm x 220mm- para p~péis 
formato A4 dobr~dos em 3; 

"114mm X 162mm formato 

125mm X 176mm formato 

162mm X 229mm formato 

176mm x 250mm formato 

225mm x 325mm formato 

250mm x 353mm formato 

Art. 6~ A extensão dos 
tos de papê1 s. 
necessária. obedecerá 
QUintes disposições: 

C6: 

86; 

CS; 

BS; 

C-4; 

84: 

forma
quando 
às se-

I far-se-á em apenas um 
sent1do do papel ho~izontal ou 
vertica1 mantendo-se a medida 
padrão do outro. 

II - será modulada. tomando
se a medida do lado a ser ex
tendi do, subtraindo-se de 1 a 
3cm (margem de arquivamento) e 
dividindo-se o resultado por 2 
(doisl. 

cor preta e os formulários ad
ministrativos, na cor azul. 

Parágrafo único. Cada formu
-fárlo terá apenas uma cor de 
impressão. 

Art. Sk Os formulários terão. 
como marca carac~erística. as 
seguintes asstnaturas ou tim
bres. impr-essos do lado es
~uerdo superior do papel: 

I fOrmulários Institucio
nais o símbolo. representado 
pelas Armas d~ Repúbi1Ce e o 
logotipo representado pelo 
nome Senado Federal: 

II - Formulários Administra
tivos -o símbolo, constituído 
da marca estilizada integrada 
pela meia-lua representativa 
dO prédio do Plenário e o tra
ço vertical representativo do 
prédio do Anexo I, e como lo
gotipo o nome senado Federal. 

§ 1_g: Os formulários institu-
cionais e administrativos de 
uso geral da Casa não deverão 
conter impresso o nome de 
qualquer ôrgão da estrutura 
organizacio·nal. 

§ 2k Poderão ser pe~sonallza
dos os formulários destinados 
à correspondência dos Senado
res, de cada membro efetivo da 
comlssãoDiretora. dos ?resi
dentes de Comissões e dos Lí
de~es partidários. 

Art. 7~ Os formulários insti- Art. s~ A padronização dos 
tucionais serão ~mpressos na impressos institucionais. se-

gundo estas normas, é de res
ponsabilidade da secretaria 
Administrativa com a colabora
ção do Centro de Desenvolvi
mento de Recursos Humanos do 
Senado Federal CEOESEN. caben
do a esses órgãos a elaboração 
e proposição das normas com
plementares que se fizerem 
necessárias à perfeita execu
ção da presente. 

Art. 10. Os impressos insti
tucionais, objetos des~e ato, 
serão produzidos. com exc1usi
vidade. pelo Centro Gráfico do 
senado Federal . 

Art. 11. o disposto nestas 
normas aplica-se. no aue cou
ber, ao Centro Gráfico CEGRAF. 
e ao Centro de Informática e 
Processamento de Dados PRODA
SEN. 

Art. 12. os estoques atuais 
de impressos continuarão em 
uso até que se esgotem. 

Ar"t. 13. Este ato entra em 
vigor na ·data de sua 
pub 1 i ceção. 

Art. ,4. Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

(•) Republicado por haver sai
do com omissão no DON (Seç!o 
II). de 7-9-90. 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 1510 SESSÃO, EM 
10 DE OUTUBRO DE 1990 

1 . 1 ABERTURA 

1 . 2 EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Prefeito 
de Foz do Iguaçu 

N~ 522/90. encaminhando 
ao Senado Federal relatório 
sob~e a posição do endivi
damento daque1e município. 

1.2.2 - Comunicação da 
Presidência 

- Recebimento da Mensagem 
n~ 192/90 (n~ 719/90, na 
ori9em), do Presidente da 
Republica, comunicando a 
sua ·ausência do Pais nos 
dia 11 a 13 de outubro. em 
viagem a Caracas. 

1.2.3- Leitura de Projeto 

- Projeto de Lei do Senado 
n~ 172790. de autoria do 
Senador Leite Chaves. que 
estabelece normas para con
versãd da divida externa 
brasileira, e dá outras 
providências. 

1.2.4- Comunicação 

- Do Senador Severo Gomes, 
que se ausentará do Pafs no 
período de 11 a 25 do 
corrente. 

1.2.5- Leitura de Projeto 

- Projeto de Lei do Senado 
n 2 173/90~ de autoria do 
Senador Irapuan Costa Ju
nior. que determina a in-

SUMARIO 

disp6nibilídade dos bens do 
seqüestrado e de seus pa
rentes até o Quarto grau em 
caso de seqüestro e de ex
torsão mediante seqüestro. 

1.2.6 
di ente 

Discurso do Expe-

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
- 37 2 aniversário da funda
ção da Petrobrâs. 

SENADOR ANTÔNIO LUIZ MAYA 
-Histórico da presença da 
Igreja Católica na fundação 
e desenvolvimento de Brasí
lia. Fundação de um carme
lo no Oistr1to Federal. 

SENADOR MAURO BENEVIDES -
Extinção pelo Governo fede
ral do Finar E finam. 

1. 2-.7 .... comunicação da 
Presidência 

Presença na Casa do sr. 
Max Lánio Gonzaga Jayme, 
SUplente convocado para 
substituir ao titular, se
nador Irapuan Costa Junior, 
da representação do Estado 
de Goiás. 

1.2.8- Requerimento 

N2 351/90, de autoria do 
Senador Max Lânio Gonzaga 
Jaime, solicitando licença 
por (121) cento e vinte e 
um dias. Aprovado. 

1.2.9 Discursos do 
Expediente (continuação) 

SENADOR LEITE CHAVES 
ComentárioS ao Projeto de 
Lei do Senado n~ 172/90, 

que estabelece normas para 
conversão da d'ivida externa 
brasileira, e dá outras 
providências. apresentado 
nesta sessão. 

SENADOR HUGO NAPOLEÃO 
Liquidação extrajudicial do 
Banco do Estado do Piauí. 

1.2.10- Requerimento 

- N~ 352/90, de autoria do 
Senador Iram Saraiva e ou
tros senadores. solicitando 
homenagens de pesar pelo 
falecimento do ex-Senador 
Osires Teixeira. Aprova
do, apôs usar da palavra 
no encaminhamento de sua 
votação o Sr. Antônio Luiz 
Maya. tendo a Presidência 
se associado às homenagens 
prestadas. -

1.2.11- Leitura de Proje
to 

- Projeto de Lei do Senado 
n~ 174/90. de autoria do 
Senador Marco Maciel, que 
altera a legislação que 
dispõe sobre o Fundo de Ga
ranti a do Tempo d_e _Serviço, 
e dá outraS proV1dências. 

1. 3 - ORDEM DO. DIA 

Veto parcial aposto ao 
Projeto de L e i do DF n 2 39, 
de 1990, que dispõe sobre o 
rea~uste de vencimentos e 
salarios dos servidores ci
vis da administração dire
ta, autárquica. fundacional 
e indireta do Distrito Fe
deral, e dá outras Provi
dências. Votação adiada 
por falta de quorum. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor.cieral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTQ Josll DE SOUZA 
Oiretor Adminilt..-tivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS. 
Díretor lndt,~strial 
FLORIAN AUGUSTO COUTIN/iO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

Veto total aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 41, 
de 1990, que regulamenta o 
art. 39 da Constituição, 
relativo ao regime jurfdico 
dos servidores das funda
ções públicas do Distrito 
FederaL e dá outras provi
dên"cias·. Votação adia
da por falta de quorum. 

- Projeto de lei do DF n~ 
50/90, que autoriza a desa
fetação de bens de uso co
mum do povo, situados no 
Setor de Habitações Indivi
duais Sul - SHIS, OL 4/9, 
4/11 1 4/12, 4/13 e 4/14, 
Reg1ao Administrativa I. 
dentro do espaço territo
rial do Distrito ~ederal, e 
dá outras prov1dências. 
Apreciação sobrestada nos 

termos da Resolução n~ 157. 

- Projeto de Lei do DF n~ 
53/90, que autoriza a Com
p~nhia Imobili~ria de Bra
si1ia- Terracap. a doar os 
imóveis que especifica. e 
dá outras providências. 
Apreciação sobrestada nos 

termos da Resolução n~ 157. 

- Projeto de Lei do DF n~ 
43/90, que dispõe sobre o 
aproveitamento de servido~ 
res na carreira Administra
ção Pública da Fundação Zo
obotânica do Distrito Fede
ral, criada pela Lei n 2 82, 
de 29 de dezembro de 1989, 
e dá outras providências. 

Apreciação scbrestada nos 
termos da Resolução n~ 157. 

Subst i. tut i vo ao Projeto 
de Lei do DF n~ 33/90, que 
dispõe sobre a criação de 
Quadro de Pessoal da Câmara 
Legislativa do Distrito Fe
deral, e dá outras provi
dências. Apreciação 
sobrestada nos termos · da 
Resolução n~ 157. 

Proposta de Emenda à 
ConstituiçSo n~ 3/89, que 
acrescenta parágrafo ao 

EXPEDIENTE 
CENTIIO CIIIÃFICO 00 ~ RDEIIAL 

IIIÃliiO 00 CONGIIEUO NACIONAL 
Impresso sob a tesponubdidade da Meu do Senado ~der•l 

ASSINATURAS 

Semeslral ; ........................... - .......................... Nc.$ 17,04 

Exemplar Avulso ······················-··············-········· Nc.$ 0,11 
.f•ragem: 2.200-exemp&ares. 

art. 159 e altera a redação 
do inciso II do art. 161 da 
Constituição Federal. 

Votação adiada por falta 
de quorum. 

1 Proposta de Emenda à 
Constituição n~ 5/89, que 
dispõe sobre remuneração 
dos deputados estaduais e 
dos vereadores. Votação a
diada por fa1ta _de quorum. 

Proposta de Emenda ê 
Constitu1ção nR 6/89, que 
acrescenta artigo a:o texto 
constitucional, prevendo a 
criação e definindo a com
petência do conselho Nacio
nal de Remuneração 
Pública. Votação adiata por 
falta de quorum. 

Proposta de Emenda à 
constituição nR 1/90, que 
acrescenta dispositivos ao 
Ato das Disposiç6es. Consti
tucionais Transitórlas da 
Constituição 
Federal. Votação adiada 
por fa1t~ de quorum. 

Veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 45, 
de 1990, Que dispõe sobre o 
regime jurfdico dos servi
dores civis das fundações 
públicas do Distrito Fede
ral, e dá outras providên
cias. Discussão encerra
da, ficando a votação a
diada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Le
gfslativo n~ 22/89 (n~ 
155/86, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto 
da Convenção n~ 147 da Or
ganização Internacional do 
Trabalho - OIT. sobre nor
mas mlnimas da Marinha Mer
cante adotada em Genebra, 
em 1976, durante a Sexagé
sima Segunda Sessão da Con
ferência Internacional do 
Trabalho. Discussão encer
rada, após parecer 
favorável da comissão com
petente, ficando a votação 

adiada por falta de quo
rum. Redação fina1 das E
mendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 18. de 
1990 (nR 4.895/84, na Casa 
de origem). que dispõe so
bre a politica Nacional de 
Arquivos Públicos e Priva
dos, e dá outras 
providências. Aprovado. A 
Câmara dos Deputados. 

1.3.1 Discurses após a 
Ordem de Pia 

SENADOR CID SABÓIA DE CAR
VALHO - Reflexões sobre os 
votos em branco e nulos, na 
última eleição. Pesquisas 
eleitorais. 

SENADOR JAMIL HADDAD 
Considerações sobre a elei
ção de 3 de outubro. Campa
nha da rnídia eletrônica de 
desmoralização do Poder 
Legislativo. Sistema parla
mentarista de governo. De
missão de frentlstas pelas 
distribuidoras de petróleo. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG- Resultado das elei
ções de 3 de outubro. Ne
cessidade de medidas que 
garantam a ética nas pes
quisas de opinião .. nas 
eleições. 

SENADOR 
Crft i cas 
passados 
rannão. 

EDISON LOBÃO 
aos governadores 
do Estado do Ma-

SENADOR ALFREDO CAMPOS -
Transferência definitiva 
pars a Rede Ferroviária Fe
deral s/A. do trecho Ara
guari - Uberlândia. 

SENADOR SEVõRO GOMES 
Protesto do Ministro da A
gricultura, Antônio Cabre
ra, contra o protecionismo 
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do setor agropecuár1o dos 
países industrializados. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Análise dos resultados 
eleitorais. 

SENADOR LAVOISIER MAIA -
Retorno de uma campanha 

política. Liquidação extra
judicial do Banco do Estado 
do Rio Grande do Norte. 

1.3.2 -Designação da Or
dem do Dia da próxima 
sessão 

1.4.- ENCERRAMENTO 

2 - MESA DIRETORA 

3 - LÍDER.ES E VICE-LÍOERES 
DE PARTIDOS. 

Ata da 151ª Sessão, em 10 de outubro de 1990 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Mendes Canale e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, 
ACHAM-SE PRESENTE.$ OS SRS. 
SENADORES: 

Nabor Júnior - Odacir Soares 
- João Menezes - Jarbas Passa
rinho - Moisés Abrão - Antonio 
Luiz Maya - Alexandre costa 
Edison Lobão - João Lobo
Chagas Rodrigues - Afonso San
cho- Cid Sabóia de Carvalho
Mauro Benevides Lavoisier 
Maia - Humberto Lucena - Marco 
Maciel - Ney Maranhão Man
sueto de Lavor - Lourival Bap
tista - Jutahy Magalhães - Ruy 
Bacelar - Gerson Camata - João 
Calmon- HydeKel Freitas - Ja
mil Haddad- Nelson Carneiro
Ronan Ti to - Severo·' Gomes 
Iram Saraiva - Pompeu de Sousa 
- Meira Filho- Roberto Campos 

Louremberg Nunes Rocha 
Mendes Canale - Rachid Salda
nha Oerzi -Wilson Martins
Leite Chaves- Affonso camargo 
-Silvio Name- Jorge Bornhau
sen --Márcio Berezoski - Nel
son Wedekin José Paulo 
Si sol . 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
nale)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 42 
Srs. Senadores. Havendo número 
regimental. declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, ini
ciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 12 Secretário procederá 
à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO DO PREFEITO 

DE FOZ DO IGUAÇU 

N~ 522/90. de 20 de setembro 
do corrente ano, encaminhando, 
em atendimento ao disposto no 
art. 4k da Resolução n 2 94, de 
1989. do Senado Federal. rela
tório sobre a posição do endi
vidamento daquele município. 

(À Comissão de Assuntos 
Econômfcos. para conheci
mento.) 

O SJt.~_PRESIDENTE (Mendes Ca
nal e)- o expediente lido vai 
à publicação. 

A Presidência recebeu a Men
sagem n 2 192. de 1990 (nk 
719/90. na origem). do Presi
dente da República, de 9 do 
corrente. comunicando que se 
ausentará do País nos dias 11 
a 13 de outubro, com destino a 
Caracas. a fim de participar 
da IV Reunião de Presidentes 
do Mecanismo Permanente de 
Consulta e Concertação 
Politica. 

É a seguinte a mensagem 
recebida 

MENSAGEM NO 192, DE 1990 

(NO 719/90, na origem) 

ExcelentissimoS Senhores Mem
bros do Senado Federal. 

Tenho a honra de informar a 
Vossas Excelências de que de
verei ausentar-me do País nos 
dias 11, 12 e 13 de outubro, 
para participar, em Caracas. 
da IV Reunião de Presidentes 
do Mecanismo Permanente de 
Consulta e concertação 
Política. 

2. Tambêm conhecidO como Gru
po do Rio, o Mecanismo conta 
agora com sete dos oito mem
bros originais: Brasil. Argen
tina, Uruguai, Peru, Colômbia, 
Venezuela e México, uma vez 
que o Panamá foi suspenso 
quando da destituição do Pre
sidente Eric Arturo Delvalle. 
O Chile e o Equador receberam 
recentemente convite formal 
para se incorporarem ao Grupo, 
sendo que seus presidentes já 
deverão participar da IV Pre
sidencial em Caracas. 

3. Cabe recordar que a cria
ção do Grupo em 1986, no Rio 

de Janeiro. foi possível gra
ças ao processo de redemocra
tização na América Latina. 
Desde então. o Grupo· efetuou 
reuniões de presidentes no Mé
xico (Acapulco. 1987), no Uru
QUai (Punta del Este, 1988) e 
no Peru (Ica. 1.989). 

4. o exercício levado a cabo 
pelo Grupo do Rio tem sido ex
tremamente frutífero, ao per
mitir um diálogo constante so
bre questões de decisivo ihte
resse para a América Latina, 
além de contribuir para o me
lhor funcionamento dos orga
nismos regionais e estimular o 
processo de integração, res
pondendo. assim, aos propósi
tos de solidariedade da comu
nidade latino-americana. 

5. A IV Reunião de Cúpula do 
Grupo do Rio- aQora ampliado 
- oferece enseJo para a con
certação política. em mais 
alto nfvel. entre os princi
pais países da América Latina. 
em momento particularmente 1m
portante d~ante das transfor
mações no cenário internacio
nal e regional. 

Brasília, 10 de outubro de 
1990. - Fernando Collor. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
nale) - Sobre a mesa. projeto 
que vai ser lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROuETO DE LEI DO SENADO 

NO 172, DE 1990 

Estabelece normas para 
conversão da dfvida externa 
brasfleira, e dá outras 
provi_dênci as. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 Os credores da dívida 
externa brasileira poderão 
convert~r seus créditos em 
cruzeiros, mediante prévia co-
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municação ao Banco Central do 
Brasil. explicitando, de logo, 
o setor de atividade em que 
pretendam investi-los. 

Art. 2~ A conversão será fei
ta à taxa do dólar oficial do 
dia. tendo o credor o prazo de 
um ano para aplicar o seu cré
dito no País. seja em ativida
de privada seja em sociedade 
de economia mista. 

Art. 3~ Decorrido tal prazo, 
ser-1he-á assegurada a rever
são do crédito em d61ar, à 
taxa da época da conversão, 
caso perca o interesse em in
vestimento no Pais. 

Art. 4~ O Banco Central 
poderá relacionar as ativida
des em que não seja convenien
te a aplicação desses capi
tais. através de resoluções ou 
portarias inalteráveis por um 
ano, no mínimo. 

Art. 5~ Esta lei entrará em 
vigor na· data de sua 
pub 1 i cação. 

Art. 6~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

.Justificação 

O Brasil somente tem duas po
sições perante a dívida: pagá
la em dólar, ainda que a prazo 
longo e com desconto, ou per
mitir a sua conversão em cru
zeiros, para inversão no Bra
sil. A primeira alternativa é 
a mais diffcil e também a mais 
prejudicial ~ aos seus 
interesses~ E inconcebível que 
um pais em desenvolvimento te
nha"disponibilidade em moeda 
forte, sobretudo, depois da 
crise do Golfo - que tende a 
elevar cada vez mais o preço 
do petróleo -. e da abertura 
democrática do Leste Europeu, 
que tornou os países da região 
preferenciais para os investi
mentos japOneses, americanos e 
alemães. 

A conversão passa a ser a ú
nica fonte promissora para o 
desenvolvimento do Pais, so
bretudo, depois que terminar 
esse esforço quase esquizofrê
n1co para contenção da curva 
inflacionária. Ela poderá re

.Presentar uma espécie do Plano 
Marsha 11 para o Bras i 1 • cujas 
potencialidades estão adorme
cidas à falta de capital. E um 
fato há que torna mais promis
sora essa oportunidade: é a 
abertura do mercado ao comér
cio externo. 

A aplicação deverá ser feita 
de forma ampla, cabendo ao 
Banco Central estabelecer as 
exceções, ao mínimo possfvel, 
e mesmo assim através de medi
das que não possam ser altera
das em prazo menor do que um 
ano. Sem tal cautela, bastaria 
um receio de aumento de infla-

ção para que aquele Organismo 
alterasse as suas posturas. 
Dai a estabilidade das regras 
por um ano. Este projeto em 
nada colide com um anterior, 
de n~ 33 de 1989, também de 
minha autoria. que suspende o 
pagamento da d_fvida por 10 a
nos. com fixação de mais 10 
para resgate. Ali se previa a 
liquidação. dos compromissos 
unicamente em dólar. que 
continuará a ser o caminho 
para os créditos que não forem 
convertidos em moeda nacional. 

Pela oportunidade e justeza 
do projeto, que se sintoniza 
com os mais elevados interes
ses do País, espero venha ele 
a merecer a integral acolhida 
dos meus iiustres pares, para 
que se transforme em lei. 

Sala das Sessões, 10 de outu-
bro de 1990. Senador Leite 
Chaves. 

(À Comissão de Assuntos 
Econõmicos- decfs.ão termi
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes ca
nale)- O projeto lido será 
publicado e remetido à comis
são competente. 

Sobre a mesa. comunicação que 
vai ser 1 ida pelo Sr. 1 2 

Secretário. 

É lida a seguinte 

8rasí1ia, 10 de outubro de 
1990 

Senhor Presidente. 

Nos termos do art. 39, 
letra a, do Regimento Interno 
do Senado. comunico a V. Ex~ 
que me ausentarei do País no 
perlodo de 11 a 25 do corren
te, com destino a Paris, Fran
ça, para participar do Tribu
nal da Amazônia, a convite do 
Comitê Executivo do Tribunal 
Permanente dos Povos. 

Atenciosamente, Senador Se
vero Gomes 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
nale)- A comunicação lida vai 
à promulgação. 

Sobre a mesa, projeto de lei 
que vai ser lido pelo Sr. 1~ 
Secretário 

É lido o seguinte 

PROúETO OE LEI DO SENADO 

NO 173, OE 1990 

Determina a indisponibi
lidade dos bens do seqües
trado e de seus parentes 
até o quarto grau em caso 
de seqüestro e de extorsão 
mediante seqüestro. 

o Congresso Nacional decreta: 

Ar~. 1~ Ocorrendo o delito de 
seqUestro ou de extorsão me
diante seqUestro, tornam-se 
de imediato e automaticamente' 
indisponiveis os bens da pes: 
soa seqüestrada, de seu cônju
ge, de seus parentes e de seus 
parentes por afinidade até o 
quarto grau. 

Art. 2~ A autoridade policial 
competente para dirimir o cri
me fica obrigada a comunicar o 
ocorrido ao Banco Central· do 
Brasil, no prazo de 48 horas 
após o conhecimento oficial ou 
extra-oficial do fato. 

Art. 3~ A indisponibilidade 
dos bens não comporta 1imita
~o aos poderes de administra
ção e de gestão, aos direitos 
de usufruto dos bens em si e 
não incide sobre relações ju
ridicas preexistentes. obser
vadas as disposições impostas 
pelo Banco Central do Brasil 
sobre a matéria. 

Art. 4~ O Banco Central do 
Brasil baixará as normas 
necessárias à regulamentação 
da indisponibilidade referida 
no art. 1~ desta lei, assegu
rados os direitos mencionados 
no artigo anterior. 

Parágrafo único. O Banco Cen
tral do Brasil poderá autori
zar, em caso de necessidade 
_co_mprovada e alheia ao ato do 
seqüestro, atos de disposição 
tendo como objeto os bens 
indisponíveis. 

Art. 5~ Cessa a ind1sponib1-
1idade dos bens das pessoas 
referidas no art. 1~ desta lei 
tão logo seja libertada a pes
soa seqüestrada. 

Art. 6~ Qualquer pessoa que 
viole o estipulado nesta lei 
com a finalidade de obtenção 
de bens necessários para paga
mento de preço da libertação 
da vítima de seqOestro ou de 
extorsão mediante seqUestro, 
será punida com a pena de re
clusão de um a quatro anos e 
multa. e os bens ou o dinheiro 
utilizados para tanto serão 
confiscados. 

Art. 7~ Qualquer pessoa, ten
do conhecimento de ates ou fa
tos referentes ao delito de 
seqüestro ou de extorsão .me
diante seqQestro, mesmo que 
tentados, ou de circunstâncias 
relativas ao pedido ou ao pa
gamento do preço da libertação 
da pessoa seqüêStrada, ou de 
circunstâncias úteis para a 
identificação individualizada 
ou a captura dos culpados ou 
para a libertação do seqUes
trado, que omita ou retarde a 
informação- às autoridades com
petentes, será punida com a 
reclusão de um a três anos e 
multa. 
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Art. gR Os bancos e demais 
estabelecimentos financeiros, 
enquanto durar o seqüestro, 
ficam proibidos de fazer em
préstimos ou outras operações 
de crédito às pessoas referi
das no art. 1R desta lei, cu
jos valores se destinem ao pa
gamento de resgate da pessoa 
seQOestrada. sujeitando-se a
queles aue infringirem este 
artigo à pena de reclusão de 
um a três anos e multa. 

Art. 9~ Qualquer entidade ~ue 
estipule contratos de seguro. 
tendo por objeto a cobertura 
do risco de seqüestro de pes
soa no território nacional, 
terá seus responsáveis punidos 
com a. reclusão de um a três 
anos e multa. 

Art. 10. Esta lei entr~a em 
vigor na data de sua pub1ica
ção. 

Art·. 11. RevoQam~se as dispo
sições em contrário. 

.Just i fi caç.ão 

O presente projeto visa coi
bir atividades delituosas das 
mais nefastas que crescent dia 
a dia, em quantidade e quali
dade, no Brasil: o seqü-esu·o·e 
a extorsão mediante seqüestro. 

O aumento da crfmfnalidade é 
um fenômeno dos tempos moder~ 
nos e tais crimes têm se 
transformado em verdadeiras 
indústrias, para o que devem 
=oer cr·iadas disposições legais 
capazes de combatê-los. 

Sabe-se o pesadelo por que 
passaram diversos pafses quan
do do aUmento desenfreado dos 
casos de seqOestro e de extor
são mediante seqüestro, como 
agora ocorre no Brasil. 

Os Estados Unfdos são a naçao 
que mais se viu a braços com 
essa espécie de crime·contra o 
património~ O kidnapplng, ex
pressão usada primitivamente 
para designar a subtração de 
crianças. general izcu-se e 
passou a denominar o seqüestro 
de qualquer pessoa com o fim 
de resgate. Os kidnappers, 
os gangsters que se dedicam 
ao comércio criminoso da venda 
da 1 iberdatle humana, têm sldo 
rigorosamente refreados pela 
legislação americana e comba
tidos.· sem quartel. pelo go'
verno e normas legais que lhes 
infligem pena máxima. 

Assim, leis semelhantes à ora 
proposta vigoram em diversos 
estados americanos e em outros 
pafses. 

Também na Itália yiceja bas
tante tal modalldade de 
extçrsão. o projeto de lei ora 
oferecido, baseia-se na legis
lação italiana, a mais atual e 
mo~erna que. juntamente com a 

mão ·de ferro do governo i ta
li ano. tem feito desaparecer, 
aos poucos. a ocorrência de 
tais delitos. 

Também a existência de bando 
ou quadrilha é um câncer no 
organismo social, razão pela 
qual as leis não só devem pu
nir o simples fato de sua e
xistência. como devem agravar 
as penas quando certos delitos 
são por tais grupos praticados 
com sistemática. 

A legislação naci.onal deve 
criar todas as formas de impe
dimento para que os mesmos não 
proliferem ainda mais. 

Em nosso Pafs já se agravaram 
as penas para os crimes de 
seqüestro e extorsão mediante 
seqaestro. Já se classificaram 
tais delitos como hediondos. 
·Já foram considerados inafian
çáveis e 1nsusceptíveis de 
graça ou anistia. Já foi im
posto o cumprimento de pena em 
regime fechado. Mesmo assim 
eles continuam a ser pratica
dos em laroa escala, de forma 
avassaladora. 

É preciso, então, que se to
lha tameém_ a cbndição ou o 

-objeto-fim do _seqüestr~o e da 
extorsão mediante seqUestro 
que é o preço do resgate. 

A finalidade imediata do pro
jeto de lei ora apresentado é 
tolher a possibilidade de ob
tenção de vantagem• através da 
prática daqueles delitos. Sua 
objetividade jurídica é também 
a inviolabilidade do 
património. 

Obriga-se, ademais, as pesso
as a comunicarem à polícia a 
ocorrência do seqüestro ou da 
extorsão mediante seqüestro. 

Assim, há que se criar condi
çõ.es tais que sejam capazes de 
desestimular a prática daque
les delitos, restaurando-se, 
como conseqüência, a tranqüi-
1 i da de e. a segurança da soe i e
dade brasileira. 

E viável· afirmar que a lei 
ora projetada se constitui em 
medida rigorosa mas de grande 
alcance para a prevenção e a 
repressão da criminalidade na
cional. 

Tais objetivos colimados pelo 
presente projeto que, com cer
teza. será acolhido. 

Sala das Sessões, 9 de outu
bro de 1990. - Senador Irapuan 
costa dunior. 

(À ComfssJo de Constitui
ção, Justiça e Cidadania -
competêncfa terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes ca
nale)- o projeto lido será 

publ1cado e remetido à comis
são competente. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL 
SE. Pronuncia o seguinte 

discursa.) -sr. Presidente. 
Srs. Senadores, atualmente, 
quando a Petrobrãs está produ
zindo cer-ca de 650 mi 1 
barris/dia, depois de ter a
tingido, em setembroy a meta 
de 682 mil em um só dia recor
de da produção do Pafs. dese~ 
jaria evocar o seu advento, no 
cenário naciona1, com a Lei n~ 
2.004, sancionada pelo ines
quecível Presidente Getúlio 
Varg2s, precisamente há 37 
anos. 

Hoje, dia 1 O de outubro. na 
sede da companhia, no Rio de 
Janeiro, a Petrobrás rea1izará 
uma programação especial rela
tiva ao seu 37~ aniversário. 
Nessa ocasião. todos os seg
mentos da sociedade brasile1ra 
e suas principais lideranças 
deverão, sem dúvida, efetuar 
profundas reflexões. simulta
neamente com uma avaliação 
9lo~al e realista ~ respeito 
aa bem-sucedida, fecunda e im
pressionante trajetôl~ia da Pe
troorás. 

De fato, a partir dos resul
tados .da operação dos seus 
campos pioneiros, no Estado da 
Bahia, em 1954. com uma produ
ção diária de aproximadamente 
2.700 barris diários e uma re
serva estimada em 172 milhões 
de barris- para um consumo 
nacional à época de apenas 170 
m"i1 barris diários - a 
Pet~obrás avançou de tal forma 
que se transformou na 58h mai
or companhia do mundo em fatu
ramento. sendo a 38~ fora dos 
Estados Unldos. 

o faturamento da empresé:l_, no 
momento, ultr"apassa o nfvel de 
16 bilhões de dólares anuais e 
representa um patr1mônio lf
quido superior a 8 bilhões de 
dólares. 

Em face destes dados, a 
Petrobrás classifica-se em 2g~ 
lugar em todo o mundo. e pros
segue obtendo grandes conquis
tas. como as- descobertas dos 
campos gigantes ---ae A1bacora. 
em 1984, e de Marlim, em 1985, 
além de ou t ro_s já 1 oca 1 i zados 
gue reúnem, no conjunto, nas 
aguas profundas da Bacia de 
Campos, no litoral do Rio __ de 
Janeiro, reservas comprovadas 
de 7,8 bilhões de barris, 

o Presidente Luiz Octávio da 
Mota Veiga, em março deste 
ano, quando assumiu a presi
dência da Petrobrás, .asseverou 
que "é absolutemente necessá
rio a retomada dos 1nvestfmen-
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tos óa empresa em prospecção 
de petróleo". ass1nalando, a
inda, que espera cheqar ao fim 
do seu mandato, daqu1 a cinco 
anos, com uma produçã~ supe
rior a um milhão de barris por 
dia. 

A Petrobrás se ampliou, ex
pandiu e divers;ficou as suas 
operações que não se limitam 
somente à prospecção, explora
ção e reprodução, mas opera 
igualmente através de suas 
subsidiárias - Petrobrás Dis
tribuidora, Petroquisa~ Petro
fértil e Braspetro.' Dispõe 
também da Frota Nacional de 
Petroleiros FRONAPE, que 
reúne 70 navios com capacidade 
total de 5,2 milhões de tone-
ladas de porte bruto. · 

Desde. o i n f Cl o dã.S ati vi dades 
da Petr·obrás, há 37 anos, com 
algumas sondas e 10 campos de 
projeção localizados no Estado 
da Bahia, que Sergipe se colo
cou na área de influência e de 
cooperaç~o com esta grande em
pr~sa Qenuinamente nacip~al. 
que hcJe tem uma vasta diver
sificaçao de atividades em 
nosso Estado. onde estão ope
rando com resultados extraor
dinários vários poços no it')te
r 1 o r c uma enorme quant i.dade 
de poços marftimos na 
platc:forma. 

se=rgipe se tornou, desde o 
'inicio da c1~1ação da Petro
brás, um benef1ciário e também 
um grande colabo~ador dos êxi
tos da empresa, não somente 
pelas reservas petro1iferas 
que possui. mas, principalmen
te, pela participação de re
cursos humanos, entre eles 
técnicos especializados, for
mados em sua pioneira Escol.:!! 
de Ouin.ica. 

O ro•te> ser'!Jipano comemora corn 
or-guihc e f::::ntusiasmo os 37 
::,r>cs ,_;ç; Petroi:'Jrás e se integra 
sol irlario a todas as vo:zes que 
r;.t'OC 1 ame.r.1 esta empresa como 
uma da~ mais eTe1tadas expres
sões do património nacional 
gerado pela competência e es
forço dos bt"'~s i 1 e i r os. e é por 
esta ra2ão que podemos afir
ma~: A Petrobras é nossa. 

São estas~ concisamente, as 
t·azõc:.s que rne 1 evam, corno o 
tenho feito desde sua criação 
há 37 anos, a enaltecer o sis
tema da Petrobrás como fo~ça 
prcpu1sor~a do desenvolvimento 
alJto·,susTentado do Pa'is e ins
tituição a serviço do progres
so e bem-estar de toda a Nação 
bras l 1 e i r a . 

1-!ada mé:is P"eciso acrescentar 
para justificar o registro, 
nos Anais do Senado Federal, 
dos ~? anos do eficiente fun
ci 011amento da Petrobrás. 
(Mu·lto bem! Muito bem! (Pãl
mas.) 

O SR. 
nale) 
nobre 
Maya. 

PRESIDENTE (Mendes Ca
Concedo a palavra ao 
Senador Antônio Luiz 

O SR. ANTÔNIO LUIZ·MAYA (PDC 
TO. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, Brasília, como o 
Brasil. nasceu sob o signo da 
celebração da memória de Deus. 
Em 3 de maio de 1500. a pri
meira missa. presidida por 
Frei Henrique de Coimbra, mar
cou a descoberta das terras de 
Santa Cruz. Em 3 de maio de 
1957, oficiada por Dom Carlos 
Carmelo de Vasconcelos Mota, 
cardeal Arcebisbo de São Pau
lo, celebrou-se a missa da al
vorada de Brasília. 

Pedro Calmon, 'presente à as
sembléia assim reglstrou aque
les momentos em seu caderno de 
notas·: "A luz é do mar... A 
perder de vista, desenrola-se, 
na planfcie, um tapete 
verde ... Patrona, Nossa Senho
ra Aparecida. o Cardeal Mota 
sobe ao estrado, sob o toldo. 
às 11 horas e 40 minutos. O 
sol queima. Tudo em volta é 
claridade: adivinha-se que uma 
civi1iza~ão vai brotar da ter
ra yir~em; há por esse sem-fim 
uma m1steriosa palpitação de 
vida anunciada; a campainha, 
que nos manda ajoelhar, ressoa 
demorada~ente, como para des
pertar o mundo inédito ... A 
banda militar executa o Hino 
Nacional. o tosco das forqui
lhas a que se apóia a tenda 
leva-nos o pensamento para a 
chegada dos portugueses, no 
princípio da Historia... Em 
torno, o arvoredo baixo. cane
la de flor rósea. indaiás, bu
ritizeiros esparsos - mostra
pos que aquilo é sertão bravo. 
A espera do rni lagre". 

_$_r __ , Presidente e srs. Senado
res. esses s~o os ~ensamentos 
de um dos presentes ao gesto 
primordial de Brasil ia. Que 
tantos outros sonhos~ que tan

_-tas outras visões. que futuro 
não vislumbrava a imaginação 
de todos os assistentes provo
cada pelos gestos e pelo en
volvimento çriado por aquela 
liturgia! E impossível, hoje, 
imaginar, muito menos recupe
rar. a riqueza antevista pelo 
arroubo do amor pátrio e da 
esperança .. 

Forçoso é, no entanto, regis
trar que a Igreja Católica es
teve ~@mpre presente nos gran
des momentos que constituíram 
a gênese dos fatos e empreen
dimentos da História do 8ra
s11. 

Brasil ia, já antes de nascer, 
no sonho profético de Dom Bas
co narram as "Memórias 
Biográficas" de Dom Bosco que 
no di a 30 de ages to- de 1883, 
d1a de Santa Rosa de Lima, pa-

droeira da América -em sonho. 
o piedoso sacerdote viu que, 
"entre o grau 15 e 20, havia 
uma enseada bastante longa e 
bastante larga. que partia de 
um ponto onde se formava um 
lago. Disse. então, uma voz 
repetidamente: 11 0uando se vi e r 
cavar as minas escondidas no 
meio destes montes (desta 
enseada), aparecerá aqui a 
terra prometida. que jorra 
leite e mel. Será uma riqueza 
inconcebive1" (Pe. José Vas
concelos in hQ Profeta do 
Pantanal"). 

Já em i957, chegaram os pa
dres salesianos Antõr.io Marci
gaglia e Osvaldo Sér~ic Lobo. 
Em 16 de ju1ho desse anc, o 
novo Arcebispo de Goiânia. Dom 
Fernando Gomes dos Santos. 
criou as duas primeiras paró
quias da futura capital: Nú
cleo Bandeirante e Plano Pilo
to, de São João Basco. cujos 
primeiros párocos foram os Pa
dre Roque Valiati Batista e 
Primo Scussollno. N~ssa oca
sião, São João Eosco já tinha 
a sua ermida plantada nos cer
rados ~_o Planalto Central. 

O Sr. Lourival Bapt;si:a .--
Permite V. ExQ um aparte? 

O SR. -P,NTÔNIO LU!Z Mt,YA ~~ Com 
rm..Jita sai:isfação_, __ nobre St.n;,
dor Louriva1 Baptista. 

o sr. t..our-ival Baptista- v. 
Ex~ falou em Dom Fernando Go~ 
mes dos Santos, a quem conheci 
bastante~ porque foi Arcebispo 
de Aracaju. Era um homem ex
traordinário, de uma religio
sidade sem par, e Sergipe sen
tiu muito a sua falta. Sei do 
grande trabalho apostólico que 
ele fez em Goiânia. Quero di
zer a V. Ex.ti QUe.nesta hCWi<l, 
dar o meu apoio e a mfnha so
lidariedade a V. Ex"' pelr' st.IJ 
discurso. quando aqUi fala e 
respeito desse grande sacerdv~ 
te, desse grande padre que foi 
Dom Fernando Gomes, c.cm ~uem 
privei de uma amizade muito 
fraterna e muito amlga. 

O SR. ANTômo l.UIZ MAYA --
Mui to obrigado, nobre SE!:hadot~ 
Lourival Baptista, V. Ex~ re
lembra o nome deste apóstolo 
de Deus, Dom Fernando ~Omés 
dos Santos, ~ue foi Arcebispo 
de Goiânia e que teve a res
ponsabilidade, em nome de Sua 
Santidade o Papa, de implantar 
a Igreja Católica na Capital 
que nasci a. Essa cidade mui to 
deve a Dom Fernando. Eu o co
nheci em Goiânia e, durante 
mui tos anos, cbnVivi com Sua 
E mi nênc'i a Reverendfss1 ma e s_ou 
testemunha da sua cultura e, 
sobretudo, do _seu"~espirito a
postólico, verdadeiro missio
nário de Deus, homem dos po
bres, sem deixar de lado os 
outros. e que mereceu, sempre, 
a consideração e o re~~eita d~ 
todos os sergi panos. Trow<e 
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ele, de Aracaju, exatamente 
esse espírito confraternizador 
e para com ele temos, também, 
a dfvida de ter consolidado a 
Universidade Católica de Goiâ
nia, que hoje é uma cidade'com 
estrutura de uma igreja bem 
montada, graças, ainda, ao 
trabalho desse grande apóstolo 
Dom Fernando Gomes dos Santos. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, de então para cá, tornou
se cada vez mais atuante e 
presente a Igreja Católica na 
Cap 'i ta 1 de todos os 
brasileiros. Em 16 de janeiro 
de 1960, o Papa Voão XXIII, 
através da bula Quando quidem 
Nullum, criou a Arquidiocese 
de Brasília. desmembrando-a da 
Arquidiocese de Goiânia. No 
dia 21 de abril do mesmo ano, 
junto com a inauguração da Ca
pital, tomou posse Dom José 
Newton de Almeida Baptista
primeiro Arcebispo da nova 
Capital. Naquele dia, João 
XXIII. por intermédio de men
sagem radiofónica, assim se 
expressava: "Muito nos agrada 
saber que em tão solenes cele
brações. em que tomamos parte 
na pessoa de nosso Legado, so
bressaem as cerimônias de 
carãter religioso, para invo
car de Deus novas bênção e fa
vores sobre a Nação 1nteira". 

Mais tarde, aqui se instala
ram a Nunciatura Apostólica 
(fevereiro de 1972) e a Confe
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil - CNBB (15-11-77), en
tidades de profundo sentido 
para a união e o progresso es
piritual e moral de toda a Na
ção brasileira. 

Passo a passo, a Igreja Cató
lica, que madrugou no trabalho 
em prol da messe, foi desen
volvendo seu apostolado. Hoje_, 
conta com 58 paróquias. 34 es
colas primárias. 14 creches, 
75 comunidades religiosas fe
mininas. 10 comunidades reli
giosas masculinas, 47 movimen
tos de leigos, 41 instituições 
sociais e outros. Um conside
rável elenco de obras. de a
ções e de pessoas. à frente 
Dom José Freire Falcão -
Cardeal-Arcebi.spo, preocupadas 
em proporcionar ao cristão 
uma vlsão, uma concepção de 
vida baseada na dedicação, na 
paz, na justiça e no amor. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, registro o anúnc1o 
da chegada das irmãs da ordem 
das Carmelitas Descalças para 
fundarem uma comunidade em 
Bras f 1 i a. são irmãs- de-- cl ausu
ra, cujas regras remontam ao 
ano de 1226, passando pela re
forma p~omovida por santa Te
resa de Avila e São João da 
Cruz. em 1550. Caracterizam-se 
pela prática heróica das vir
tudes, sustentada pelo exerci
cio de intensa oração. 

Poder-se-ia perguntar qual é 
o sentido. hoje. de uma comu
nidade contemplativa, em um 
mundo QUe descobriu a evolução 
com conseqüente visão dinâmica 
do espaço e do tempo; em um 
mundo que adqu-1 r .i u umanova 
consciência do homem social e 
nos chama a atenção para a 
práxis; em um mundo impregnado 
de existencialismo que investe 
contra toda a linha de ação 
desencarnada. Que dizer da 
vida contemplativa diante do 
freudismo que descortinou o 
caminho para a psicologia das 
profundezas, revelando os con
dicionamentos internos e ex
ternos da pessoa humana? Dian
te do ateísmo contemporâneo 
embevecido pelo progresso tec
nológico. caminhando paralela
mente com a angústia da pessoa 
humana ameaçada de autodes
truição, de perda da própria 
i den-t i da de? 

A vida contemplativa, é pre
ciso afirmar, .é, antes de tu
do. sinal. E um cham~do. é 
irradiação. Não é fuga. E co
munidade d~ vida. Tem valor em 
si mesma. E manifestação visi
vel daquilo em que a Igreja 
crê, daquilo que ama e da rea
lidade que espera, realidade 
que pertence a todos e deve 
ser experiência de cada um. 
"Não extingais o espfrito" 
(Nolite spiritum 
ext1nguere), afirma o grande 
Apóstolo Paulo. 

Portanto, Sr. 
Srs. Senadores, 
apoio mais essa 
Ig-reja Católica 
da comunidade de 

Pr-esidente. 
merece nosso 
iniciativa da 
em benefício 
Brasflia. 

Ao ensejo. aproveito para re
gistrar que recebi. no dia 20 
de setembro passado, uma cor
respondência que me foi ende
reçada pela irmã Terezinha Ma
ria do Menino Jesus e da Sa
grada Face, solicitante a con
cessão de subvenções, através 
do Orçamento da União. para a 
construção do Carmelo que 
deverá ser fundado brevemente 
em Brasf1ia. 

Os recursos destinados a esta 
finalidade seriam consignados 
à Mistra Arquidiocesana. que é 
regist~~da no Conselho Nacio
nal de Serviço Social. 

A instalação de uma casa de 
religiosas enclausuradas na 
capital da República tem sua 
razão de ser. Enquadra-se no 
contexto da própria história 
de Brasflia, cuja fundação foi 
prevista ~o sonho de Dom 
Basco. 

As irmãs Carmelitas Descalças 
vivem uma vida contemplatlva 
de oração e trabalho. de acor
do com sua própria vocação 
religiosa. Com suas orações, 
elas contribuem para que as 
bênçãos divinas acompanhem to-

do o processo de desenvolvi
mento social da população e 
das famílias que habitam a ci
dade. o ·que será, sem dúvida 
alguma, de muita valia para a 
paz, e a tranqüilidade indis
pensáveis ao próprio bem-estar 
social. 

Faço, pois. Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. desta tribuna, 
um apelo veemente à fé e à ge
nerosidade dos Srs. Senadores, 
que certamente também recebe
ram correspondência semelhan
te~ para que consignem subven
ções à Mitra Arquidiocesana de 
Brasília, para a construção do 
Carmelo nesta cidade. 

Quem dá aos pobres empresta a 
Deus. E Deus jamais deixará 
vencer-se em generosidade. 

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

Durante o discurso do 
Sr. Antônfo Luiz Maya o Sr. 
Mendes Canale. 1Q Secretá
rio, deixa a cadeira da 
presidência. que é ocupada 
p~1o Sr. Pompeu de Sousa, 
3Q Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu 
de Sousa) - Com a palavra o 
nobre Senador Mauro Benevi
des. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMOB 
CE. Pronuncia o seguinte 

discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. a preservação 
dos incentivos f1scais, do Fi
nam e Finar. passou a consti
tuir. na presente conjuntura, 
bandeira de luta das lideran
ças políticas e empresariais 
do Norte e Nordeste, diante da 
perspectiva de serem os mesmos 
eliminados ou subst1tufdos por 
outros mecanismos destinados a 
esttmu1ar investimentos naque
las duas áreas territoriais do 
País. 

No Ceará, aliás, a Associação 
Comercial voltou a defender o 
Finar, fazendo-o- de forma lú
cida e abalizada, através de 
oportuno comentário inserido 
em seu Boletim nR 120, editado 
no último dia 2 de outubro._ 

Diz, textualmente. o edito
rialista Q seguinte: 

11 Nordeste: A Subordinação 

Da Prioridade 11 

"A extinção do Finor e do 
Finam voltou a freqüentar a 
pauta dos 9randesjornais do 
Rio e de Sao Paulo, ao em
balo da reavaliação desses 
mecanismos de fomento. man
dada proceder pelo Presi
dente Fernando Collor no 
bojo da Medida Provisória 
n~. 161_. converti da na Lei 
n~ 8.034, que suspendeu os 
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subsídios fiscais do Norte 
e do Nordeste. 

Segundo alentada notícia 
de O Globo, por exemplo. 
o sistema de estimulo a~ual 
desapareceria como se por 
passe de mágica, 
substituindo-se os fundos 
de investimentos por fundos 
de financiamento e os in
centivos por empréstimos. 
com o que se eliminaria, 
num casamento perfeito en
tre a visão fiscalista do 
Governo e os interesses he
gemônicos do Centro-Sul, o 
principal atratfvo e empre
endimentos econõmicos nas 
regiões deprimidas do Pais. 

Confiantemente embarcados 
em Qromessas do Chefe da 
Nação, os dirigentes de or
ganismos regionais descar
tam a veracidade das ver
sões que estão sendo divul
gadas sobre o encaminhamen
~o da questão nos gabinetes 
do M1nistério da Economia. 
o Superintendente d~ sude
ne. Adauto Bezerra. é taxa
tivo na contestação, 
afirmando: "Admitir-se tal 
possibilidade seria desa
creditar nos compromissos 
do Governo Federal para com 
a região". 

A coisa, entretanto, não 
parece ser tão simples 
assim. 

Começa pela obstinação do 
Presidente Collor~ compre
ensível e até elogiável. em 
seu combate férreo à infla
ção, tendo como ponto es
sencial de apoio o equilí
brio das contas púólicas. É 
transparente que essa meta. 
principalmente em face das 
dificuldades que se vêm en
frentando para atingi-la, 
relega qualquer outra, eli
minando ou postergando pro-
jetes, por mais significa
tivos que sejam, capazes de 
interferi r em sua 
consecução. 

A cessação dos incentivos 
fiscais, decretada em março 
como uma das medidas do 
Plano de Estabilização. 
deixa fniludfvelmente cla
ro, dentro dessa perspecti
va de prevalência de obje
tivos, que a prioridade re
gional cedeu lugar à prio
ridade econõmica. a esta 
subordinando-se. Mais espe
cificamente. significa que 
o Finor, o qual, por força 
da decisão suspensiva em 
vigor, não deverá contar 
com opções e recursos em 
1991, não está imune ao 
bisturi da contração 
fiscal. 

É preciso atentar, rela
tivamente a essa sujeição. 
para a importância que o 

Governo empresta ao corte 
temporário (ainda) dos in
centivos em seu programa 
económico. 

Na carta de Intenções re
centemente· entregue pela 
Ministra Zélia Cardoso de 
Me11o ao Fundo Monetário 
Internaci ona1 (FMI). essa 
substancialidade é sufi
cientemente enfatizada. Lê
se no documento referido: 
1'0s beneficias fiscais e 
subsídios, mesmo para as 
regiões menos desenvolvi
das, foram suspensos. ( ... ) 
Em 1991, prevê-se que are
ceita do Governo Federal 
(excluídos os juros) se 
elevará a cerca de 16% do 
PIB. dado o efeito~ ao lon
go de todo· o ano, das me.di
das implementadas no pre
sente exercício. ( ... ) Se
rão envidados esforços adi
cionais em 1991. a fim de 
aumentar o superavit 
primário com vistas a um 
resultado operacional pelo 
menos equi)ibrado". 

Coloca-se, assim. a ques
tão dos incentivos fiscais~ 
como peça de economia fac
tfve1 de manipulações 
conjunturais. A rigor, en
tretanto, ela não é matéria 
suscetível de discussão por 
razões de circunstância, 
porquanto se insere em nor
mas constitucionais que, 
quanto às regiões ditas em 
desenvolvimento, não só 
institucionalizaram esses 
estfmulos~ como os resQuar
daram, e aos fundos por 
eles supridos, de humores 
ou ações que possam 
eliminá-los ou desvirtuá
los. 

Os artigos 43, § 2~. e 36 
das Disposições Transitó
rias da Constituição Fede
ral. não só desautorizam 
cogitações em torno da ex
tinção dos incentivos fis
cais regionais. como, par
ticularmente, desabrigam a 
idéia, referida na c i ta da 
noticia de O Globo. de 
transformá-1 os . .e-m mero i ns
tituto de provisão para 
empréstimos. 

Neste ponto. o artigo 43, 
§ 2~. é muito explfcito ao 
determinar a existência. 
como subsidias distintos e 
conviventes para fomento às 
regiões retardatárias, de 
incentivos fiscais a incen-
tivos financeiros 
(empréstimos a ~uros 
favorecidos), aquele ja re
presentados, no caso do 
Nordeste, pelo sistema do 
Finar, e estes tornados 
presentes pelo Fundo Cons
titucional de Fin~nciamento 
(FNE), criado, ali ás. pela 
própria Carta de Leis ao 
destinar-1he, em caráter 

permanente. parcela da re
ceita tributária da União. 

A simples suspensão dos 
inc~ntivos por medida pro
visaria convertida em lei 
convalesce com o regimà 
constitucional em causa 
uma tão cara conquista dÕ 
Nordeste na Constituinte? 

Não se Questinou~ até ho
je, a desenvoltura com que 
o assunto foi tratado pelo 
governo. 

Nada a estranhar. porém, 
nesse silêncio. Afinal. o 
Brasil é uma Nação curiosa
mente desatenta às suas 
leis e extremamente dócil ã 
a.cei tação dos fatos 
consumados. 

O Senador Roberto Campos. 
com muita propriedade. já 
observou que "nosso recorde 
em fabricar constituições é 
respeitável, mas nosso de
sempenho no seu cumprimento 
é miserável". 

Por isto, é bOm que, sem 
arranhões à confiança que 
devem merecer $S declara
ções de propósito do presi
dente, não obst~nte a con
f1 itante -iniciativa da ces
sação desse benefício. fi
quemos atentos às fórmulas 
em manipulação ~os labora
tórios do Ministério da E
conomia para os incentivos 
fiscais e o Fino~. 

Escaldado, pelo menos, o 
gato já foi ... a 

Este, Sr. Presidente. o texto 
do editorial do Boletim Infor
mativo da Associação Comercial 
do ceará. 

Sr. Presidente: 

A Bancada do Nordeste nesta 
Casa não poderia ser indife
rente ao debate que se trava 
sobre a política de incentivos 
fiscais~ defendendo a sua ma
nutenção. embora reconhecendo 
a necessidade" de ajustá-la a 
padrões que impeçam quaisquer 
distorções~ capazes de desca
racterizar os seus nobres ob
jetivos desenvolvimentistas. 

Nesta primeira'abordagem, de
sejamos alertar o Poder Execu
tivo Federal quanto à necessi
dade de resguardar os incent1-
vos concedidos ao Norte e Nor
deste, sem que isso represente 
antecipada rejeição a altera
ções que possam aprimorar a 
sua ut11ização naauelas duas 
faixas geograficas do Pafs. 

A correção das disparidades 
regionais exige "mecanismo de 
fomento", sem os quais a re
gião nordestina continuará a 
conviver com índices humi1han-
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tes de miséria e marginaliza
ção. 

Aoui fica um apelo às autori
dades governamentais e ao pró
prio Presidente Fernando Cal··-' 
lor em favor da manutenção 
tanto do Finar, como do Finam, 
responsáveis, até agora, pelo 
razoável incremento do nosso 
desenvolvimento s6c1o-econõmi
co. 

A extinção-pura e simples de 
tais instrumentos - de que já 
se cogitou na atual e em ou-
tras administrações 
encontrará vigorosa reação da 
opinião pública do Norte e 
Nordeste, que já se esboça, 
nitidamente. na manifestação 
da Associação comercial do 
Ceará, agora inclufda nos A
nais desta Casa. 

sr. Presidente, era a nossa 
manifestação em defesa do Fi
nar e do Finam 

Era o que tinha a dizer. 
(MUi to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Acha-se presente o 
Sr. Max Lãnio Gonzaga Uaime, 
Suplente convocado para subs
tituir a representação do Es
tado de Goiás~ Senador Irapuan 
Costa Júnior~ nos termos do 
art. 5~. § 2 do Regimento 
Interno. S. Exi está dispensa
do da prestação do compromisso 
regimental, por já o haver 
prestado antes~ passando, as
sim, desde logo, a participar 
dos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Sobre a mesa. reque
rimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1~ Secretário. - _ 

É lido e aprovado o se
guin~e 

REQUERIMENTO Ng 351, DE 1990 

Senhor Presidente: 

Solicito a Vossa Excelência, 
em cumprimento às normas regi
mentais, licença por 121 
(cento e vinte e um) dias da 
minha a.tividade parlamentar 
nesta casa, a partir de 10 de 
outubro de 1990. 

Tal afastamento se prende a 
inadiáveis compromissos 
pessoais. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência 
meus protestos de· estima e 
consideração. 

Sala das Sessões, 10 de outu
bro de 1990. - Senador Max Lã
nio Gonzaga ~aime. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- Fica concedida a li-

cença. sol i citada. A Presidên
cia tomará as providências 
para a convocação do suplente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador leite Chaves. 

O SR. ~EITE CHAVtS (PMOB -
PR. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, estou tendo a 
oportunidade de apresentar ho
je. o Projeto de ~ei do senado 
n~ 172/90, de teor seguinte: 

PROJETO DE LEI 00 SENADO 

N° 172, OE 1990 

Estabe1ece normas para 
conversão da divida externa 
brasfleira e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional 
decreta: 

Art. 1~ Os credores da 
dívida externa brasileira 
poderão converter seus cré
ditos em cruzeiros, median
te prévia comunicação do 
Banco Centra 1 do Bras i 1 ~ 
explicitando, de logo, o 
setor de atividade em que 
pretendam investi-los. 

Art. 2~ A conversão será 
feita à taxa do dólar ofi
cial do dia, tendo o credor 
o prazo de um ano para a
plicar o seu crédito no 
Pais, seja em atividade 
privada seja em sociedade 
de economia mista. 

Art. 3~ Decorr1do tal 
prazo, ser-lhe-á assegurada 
a reversão do crédito em 
dólar, à ta~a da época da 
conversão. caso perca o in
teresse em investimento no 
País. 

Art. 4~ O Banco Central 
poderá relacionar as ativi
dades em que não seja con
veniente a aplicação desses 
capitais, através de reso-
1 uções .ou portar i as 
inalteráveis por um ano, no 
mínimo. 

Art. 5R Esta lei entrará 
em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6~ Revogam-se as 
disposições em contrário. 

Uustfficação 

O Brasil somente tem duas 
posições perante a dívida: 
pagá-la em dólar. ainda que 
a prazo longo e com descon
to, ou permitir a sua con
versão em cruzeiros, para 
inversão no Brasil. A pri
meira alternativa é a mais 
difícil e também a mais 
prejudici~l aos seus inte
resses. E inconcebível que 

um País em desenvolvimento 
tenha disponibilidade em 
moeda forte, sobretudo de
pois da crise do Golfo
·que tende a elevar cada vez 
mais o preço do petróleo-, 
e da abertura democrática 
do Leste europeu, que tor
nou os países da região 
preferenciais para os in
vestimentos japoneses, ame
ricanos e alemães. 

A conversão passa a ser a 
única fonte promissora para 
o desenvolvimento do Pafs, 
sobretudo depois que termi
nar esse esforço quase es
quizofrénico para contenção 
da curva; i nf1 aci onár i a, E 1 a 
poderá representar uma es
pécie do Plano Marshall 
para o Brasil, cujas poten
cialidades estão adormeci
das à falta de capital. E 
um fato há que torna mais 
promissora essa oportunida
de: é a abertura do merca
do ao comércio externo. 

A aplicação deverá ser 
feita de forma ampla. ca
bendo ao Banco Central es
tabelecer as exceções. ao 
mfnimo possível, e mesmo 
assim através de medidas 
que não possam ser altera
das em prazo menor do que 
um ano. Sem tal cautela~ 
bastaria um receio de au
mento de inflação para que 
aquele organismo alterasse 
as suas posturas. Dai a es
tabilidade das regras por 
um ano. Este projeto em 
nada colide com um ante
rior, de n~ 33, de 1989. 
também de minha autoria, 
que suspende o pagamento da 
divida por 10 anos, com fi
xação de mais 10 para 
resgate. A11 se previa a 
liqOidação Oos compromissos 
unicamente em dólar, que 
continuará a ser o caminho 
para os créditos que não 
forem convertidos em moeda 
naci anal. 

Pela oportunidade e jus
teza do projeto. que se 
sin~oniza com os mais ele
vados interesses do Pais, 
espero venho ele a merecer 
a integral acolhida dos 
meus ilustres pares. para 
que se transforme em lei. 

Sala das Sessões, 10 de 
outubro de 1990. 

Senador L~ te Chaves. 

Sr. Presi.dente, acredito que 
este proJeto é do maior alcan
ce poss1ve1. Todos têm conhe
cimento de que o Brasil está 
enxangue, não há, do Norte ao 
Sul do Pafs uma obra em 
construção. E surpreendente, 
Sr. Presidente, que do Amazo
nas ao Rio Grande do Sul não 
exista uma obra de porte em 
andamento. Há uma.paralisação 
e para não se dizer completa, 
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existe apenas no Paraná uma 
indústria de papel, de 
apreciável porte, em lento de
senvolvimento; no resto do 
Pafs a para1isação é total. 

Por outro lado, é ilusório 
pensar que disporemos, mesmo 
internamente, de capitais, a
inda que subsidiados. como no 
passado, para se fazer qual
quer coisa. NingUém vem inves
~ir no Brasil. Chegando de uma 
viagem ao Extremo Oriente, 
China e Japão. onde nos próxi
mos 50 anos ocorrerá o maior 
progresso já visto no mundo, 
posso dizer que o Brasil per
deu todo o interesse, aquele 
interesse que havia ou que a
presentava anos atrás, para 
inversão de capita;s da área. 
Com a abertura do Leste euro
peu, os interesses dos capi
tais americanos. alemães e ja
poneses se voltam para aquela 
área. Neles. hã muitas ativi
dades a serem desenvolvidas. 
além de mão-de-obra de reco
nhecido nfvel. 

Então. resta ao Brasil o quê, 
Sr. Presidente? Usar aquilo 
que é uma desvantagem e, por 
paradoxal que pareça, a sua 
maior vantagem: que é a con
versão da divida em dólares em 
moeda nacional. Diz-se que se 
deve tomar cuidado, porque a 
medida seria inflacionária, 
quando qualquer capital desti
nado a investimento produtivo 
não tem essa conseqüência. Um 
Pais com este porte e poten
cial econômico não pode che9ar 
ao atual nivel de paralisaçao. 

Sabemos do esforço do Governo 
em sanear o mercado; mas já é 
tempo de se permitir que de
terminados setores de ativida
de, exangues. paralisados, se 
reativem, e novos empreendi
mentos sejam feitos. 

Então. Sr. Presidente, o ca
minho é a conversão da dívida. 
Como se operaria? Tomemos um 
exemplo: alguém atua no setor 
da cerâmica. Então. um credor 
do Brasil por crédito direto 
ou por crédito transferido de 
1 bilhão de dólares, registra
o no Banco Central e diz que 
quer aplicar esse valor naQue
la atividade. O Banco Central 
lhe defere o valor em cruzei
ros. à taxa do dia, e ele a
plica seu crédito naquela 
atividade. A empresa aumentará 
o seu capital e passará a ter 
dinheiro para se desenvolver. 

o Sr. oJarbas 
-Permite-me v. 
aparte? 

Passarinho 
ExA um 

O SR- LEITE CHAVES Com todo 
o prazer. Senador Uarbas 
Passarinho. 

o Sr. üarbas Passarinho 
Peço a v. Exa que me conceda 

o aparte porque o Senado·r Cid 

Sabóia de Carvalho não apro
veitou a oportunidade que v. 
Ex.a l·he ofereceu. Parece que 
v. ExA está falando sobre con
versão informal. E eu pediria 
à inteligência de V. fxA que 
se detivesse um pouco mais so
bre o extremo perigo que sig
nifica a conversão informal, a 
chamada "bicicleta 11

• Quando a 
conversão é formal, trata-se 
de uma securitização da divi
da, ou seja, de uma recompra 
da divida por órgãos oficiais 
do Brasil, e que, naturalmen
te, se beneficiarão do fator 
de deságio, ainda que V. Ex~ 
admita que esse deságio não 
será tão fácil. mas. evidente
mente, tem sido feito ao longo 
do tempo. Já a conversão in
formal pe~mlte possibilidades 
enormes de fraude. EJse exem
plo mesmo que'V. Ex deu: al
guém compra um título, diga
mos, num credor nosso trilate
ral; no Uapão, nos Estados u
nidos ou na Europa. Compra-se 
o tftulo pelo valor de face, 
desag1ado, que muitas vezes 
alcança até uma p,erda de ágio 
de mais de 70%. Os titules 
brasileiros estavam cotados a 
menos de 30 centavos de dólar 
por dólar. Vem para o Brasil e 
pelo varor de face obtém o 
cruzeiro correspondente. Além 
do efeito inflacionário, exis
te a jogada de comprar lã com 
um pouco mais de 70% de abati
mento e trocar aqui por 100% 
do seu valor e a aplicação 
disso foge ao Banco Central, 
porque o Banco Central teria 
que, evidentemente, eliminar o 
débito a partir do momento em 
que o tftulo fosse apresentado 
resgatado. Então, essa conver
são formal é uma coisa e a 
conversão informal é o QUe 
chamam na linguagem dos ban
cos, i ncl us i ve do Banco c.;.n
tral, 'de "bicicleta", quer 
dizer: só aproveita ao especu
lador que vá fazer isso, e 
como os pequenos bancos vendem 
- os grandes bancos não vendem 
os tftulos brasileiros e nisso 
V. Exa tem inteira razão- mas 
os pequenos bancos vendem e 
isso aconteceria de maneira 
desfavorável também para pres
são sobre a base monetária: 
aumentaria a pressão sobre a 
base monetária. No Governo do 
nosso ilustre ex-colega e fu
turo colega José Sarney, foi 
feita a conversão formal e uma 
parte da dívida brasileira, 
como V. '_Ex.a sabe, foi diminuf
dêl, reduziu-se~ mas red_uziu-se 
através 'diss·o -da r_eco·mpra ou 
essa expressão que confesso 
não entendo bem seu 'alcanCe: 
de chamar-se securitização da 
dívida que, no nos~o entendi
mento, seria alguma coisa em 
relação a seguro da dívida, 
mas que é _definido pelos téc
nicos como sendo a recompra. 
por órgão oficial, de tftu1os 
que esses bancos menores ven
dem pôr pre~o inferior e. por
tanto, com deságio e com aba-

timento do total do estoque da 
dfvida. Então, V. Exa que sem
pre discorre aqui com extrema 
proficiência a respeito dos 
temaS Que escolhe. eu. ousada
mente. pediria~ que meditasse 
sobre a possibi •idade da in
conveniência da conversão in
formal, inteiramente a favor 
porém, da conversão formal. • 

O SR. LEITE CHAVES - Senador 
Uarbas Passarinho, muito obri
gado pelo aparte de V. ExA, 
mas aqui .nós procuramos cir
cunscrever a atividade do Ban
co Central ao minimo possfvel, 
para que ele estabeleça quais 
são aquelas atividades a que 
podem se destinar ou não esses 
créditos convertidos. E ele 
terá prazo, quer dizer, _ ~s 
portarlas do Banco Central te·.;. 
rão validade pelo menos de um 
ano, porque, do contrário, es
sas portarias seriam alteradas 
na conveniência, ou de acordo 
com os preconceitos do prôprio 
banco. Bastaria um receio Qe 
aumento de inflação, para que 
o Banco Central revogasse a 
portaria. 

É por essa razão que a con
versão tem que ser feita atra
vés de lei, como nós propomos. 
Ela é a mais sintética possí
vel, porque se nós quisermos 
que uma lei nunca seja cumpri
da. basta que alonguemos essa 
lei. Então, ela tem que prever 
um amplo espaço para a aplica
ção desses creditas. A conver
são é formal, é pelo valor de 
face. porque o Srasi1 deve o 
valor de face. No instante em 
que nós fôssemos fazer rega
teios. ou fazer rateios, então 
crfariamos dificuldades para 
os próprios inversores ou in
vestidores; nós encontraríamos 
dificUldades porque uns have
riam de ver privilégios em ou
tros, estariam sendo privile
giados. 

Não interessa saber se um tf
tulo desses chegando ao Banco 
Central para conversão vem de 
terceira pessoa, se ele foi 
adqu·i r i do com ·deság i o ou não 
do valor. o importante é que o 
Brasil o deve pela tot~iidade; 
odébito é pela totalidade. 
Então. sr. Presidente, se nós 
soubermos usar com habjlidade 
esta divida ... 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho 
-Permite-me V. Exa um aparte 
voluntário, já que quis me 
conceder um aparte involuntá
rio? 

O SR. LEITE CHAVES - com pra
zer, ouço o aparte de v. Exa 

o Sr. Cid Sab~ta de carvalho 
--Estou ouvindo 'o discurso de 
V. Ex~ e vejo que esta preocu
pação é da maior importância. 
A dívida externa é um problema 
que preocupa V. Ex~. princi
palmente no final do seu man-
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dato. ~ergue, lamentavelmente. 
v. Ex nao se candidatou para 
voltar a esta Casa, o que se
ria, na verdade, um prêmio 
para o Senado Federal . A atua
Ção de V. Ex~ te~ sido das 
mais dignas e, assim, sua pre
ocupação teria um porta~voz 
muito autorizado num tema des
sa natureza. Analisando a di
vida externa do Brasil. temos 
uma série de curiosidades. A 
dívida interessa pelo aspecto 
histórico, desde 1825, quando 
tivemos a primeira divida para 
atendermos à Nação portuguesa. 
De lá para cá, há muitas cu
riosidades sobre esta dívida. 
v. ExA se preocupa com a mecâ
nica do seguimento desta dívi
da como peso altamente negati
vo na administração naci-onal. 
Quero dizer a V. ExA que~ com 
as novas atribuições do Sena
do. esta casa tera muito o que 
fazer a respeito desse assun
to. inclusive na verificação 
de todos os instrumentos go
vernamentais que tratem da re
negociação. que tratem de al
guma nevação - e aí seria uma 
nevação objetiva passiva - em 
matéria contratual da dfvida 
externa brasileira. Pedi o a
parte apenas para louvar a v. 
Ex~ pela presença na tribuna e 
para lamentar que, não tendo 
sido candidato. não retorne a 
esta Casa no ano que vem quan
do. naturalmente, esse tema 
terá um desenrolar fascinante 
para os que zelam pelo patri
mónio nacional. Muito obrigado 
a v. Exa por ter permitido o 
a}Jarte. 

O SR. LEITE CHAVES - Muito 
obrigado, Senador. 

No que diz respeito ao inte
resse pela dívida, eu o tenho 
desde o ano passado. Tanto é 
que apresentei aquele projeto 
que estabelece uma moratoria 
de 10 anos. dando mais 10 anos 
para o seu resgate. Isso se 
viesse a ser pa9a em dólar. 
Esse projeto esta em andamento 
no Congresso, inclusive a pró
pria ministra, quando aqui es
teve. tomou dele conhecimento. 
Esse segundo é para a possibi
lidade de nós virmos a pagar 
em cruzeiro. limitada a inver
são na estrutura econõmica 
nacional. Inclusive cr1ando 
nova mentalidade empresarial, 
porque um dos ~randes males 
nossos é a mentaltdade que o 
nosso empresariado tem. Com 
honrosas exceções, se compa
rarmos o empresariado brasi
leiro com outro qualquer. nos 
apavoramos. 

o nosso empresariado adquiriu 
a seguinte habilidade: a 
esperteza. Ganhar dinheiro no 
seu ramo. negando impostos e 
aviltando a qualidade do que 
produz. De forma que, quando o 
Presidente Co11or chamou os 
carros nacionais de carroças, 
Sua Excelência disse uma 

verdade. Ontem mesmo vi, em 
supermercados. objetos de fer
ro sendo vendidos já 
enferrujados. Então, não há 
preocupação - · a 1 guma com o 
consumidor. Um grande passo 
nosso, a~ui, foi no sentido de 
fazer o Código do Consumidor. 
que passa a criar nova dinâmi
ca, nova segurança para o con
sumidor nacional. 

Agradeço a V. ExA os elogios 
a minha modesta atuação e o 
fato de lamentar que eu não 
volte ao Senado da República. 

Entendo que não se pode fazer 
da vida pública profissiona
lismo: O Deputado Ulysses 
Guimarães disse. em recente 
entrevista, que a vida pública 
tem uma entrada e uma saída. 
que é o cemitério. Não entendo 
assim. Entendo que devemos es
tar aqui enquanto motivados. 
Sem isso não há grandeza na 
vida parlamentar. 

Eu, por mais respeito que te
nha a esta Casa. por mais ad
miração que tivesse ao período 
da nossa atuação. de 75 a 83, 
confesso a v. Ex~ que não te
ria nenhum entusiasmo, não te
ria muita coisa a fazer ao 
Parlamento e por isso não dis
putei a reeleição ao menos 
para a Câmara. 

Um dos últimos projetes se
ria. por conseguinte. este. E 
espero que mesmo não estando 
aqui tenha a oportunidade de 
acompanhá-lo, e que as emendas 
venham a torná-lo um 'instru
mento efetivo de realização do 
interesse nacional. 

Muito obrigado. V. ExA está 
aqui há menos tempo, é um re
conhecido jurista, é o Presi
dente da Comissão de Consti
tuição. Justiça e Cidadania. e 
tenho a certeza de que. a i nda 
que eu aqui não estivesse pre
sente, V. ExA tem sobradas 
qualidades para não só exercer 
o seu mister pelo Ceará como 
complementá-lo nessa parte, no 
que diz respeito ao meu esta
do, àquele mínimo espaço de 
atividade que procurei exercer 
como advogado. Muito obrigado 
a V. Exa 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa. Fazendo soar a 
campainha. ) Nobre Senador 
Leite Chaves. a Presidência 
sente-se no dever de advertir 
V. Ex~ de que o seu tempo .se 
esgotou e.há numerosos orado
res inscritos. Pede, portanto. 
que V. ~xA conclua o seu dis
curso com a maior brevidade. 

um País com essas dimensões 
venha a sofrer uma para.l i sação 
total. A única maneira de ter
mos capital para desenvolvê-lo 
é permitir essa reinversão, e 
fazê-lo com a sabedoria que 
esta Casa haverá de ter em e
mendar esse .projeto e suprir 
as pr.ofundas lacunas de que 
ele se ressente. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -
PI. Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. em cr6n1ca passada, 
o jornalista Carlos Castello 
Branco, após haver ido a sua 
terra. à terra da qual é fi
lho, Teresina, Capital do meu 
Piauí, fez um artigo na sua 
sempre 1 i da e festejada 
"Coluna do castelo", no qual 
terminava dizendo: ·"Afinal, 
todos cantam a sua terra. Te
resina é a minha terra e eu a 
canto também". 

Pois bem, venho falar do meu 
estada, e. infelizmente, não 
com as mesmas razões nem moti
vações que levaram sentimen
talmente o grande jornalista 
brasileiro a fazer o artigo a 
que me ·referi~ venho tecer 
considerações a respeito de um 
assunto triste: a liqOidação 
extrajudicial do Banco do Es
tado do Piauf. 

Preciso começar dizendo, Sr. 
Presidente, que, como bem ·sabe 
V. ExA, tive a honra" de gover
nar o estado. de 15· de março 
de 1983 a 14 de maio de 1986, 
data em que renunciei ao man
dato para desincompatibi1izar
me e concorrer à cadeira que 
com muita honra ocupo hoje no 
Senado da República. 

Quando eu estava a 1 nde no G<:P
verno, o jornal O Dia, de Te
resina. de quarta-feira, 15 de 
janeiro de 1986. numa coluna 
de Rangel Cavalcante. sob o 
t í tu 1 o "Os Bancos 
~olitiqueiros", situava como 
exemplos cohsiderados para o 
Banco Central os banco~ do Es
tado de Sergipe e do Estado do 
Piauí. Dizia que esse era o 
conceito do Banco Central com 
relação aos ·bancos, a que aca
bo de fazer referência. 

como disse, renunciei a 14 de 
maio. e na sexta-feira. dia 27 
de junho de 1986, O Estado de 
s. Paulo, às folhas 21. sob o 
título "Documento alerta para 

O SR.. LEITE CHAVES - Sr. Pre- a cri se de bancos estaduais" , 
sidente, agradeço a V. ExA e ar·;-rtna·--que-. de aeor-do--co-m ti-ma 
termino. carta, um documento do Banco 

Este 
cance 
dade. 

projeto é de grande al
e é de grande ·oportuni

Não se ~ode ad.mi ti r que 

Central do Brasil, que circu~ 
1ou em Brasil ia. a 
Carte/Semprel de Brasflia, o 
Ministro Dílson Funaro 

r 
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mostrava-se desolado com o 
quadro financeiro dos bancos 
estaduais e manifestava temor 
de que as eleições daquele ano 
levassem a um aprofundamento 
da crise. Um quadro traz~a a 
posição da divida dos bancos 
estaduais junto ao Banco Cen
tral do Srasil, dívida até 
maio de 1986, justamente, re
pito pela segunda vez, o mês 
em que deixei o Governo. Desta 
relação não parti~ip~va Q Ban
co do Estado do P1au1, e tam
bém o jornal O Estado de S. 
Paulo citava que, do total de 
24 bancos oficiais dos Esta
dos. apenas oito não deviam ao 
Banco Central e incluiam o 
Banco do Estado do Piaui, en
tre os que não eram devedores 
do Banco Central. 

Mais adiante, no dia 12 de 
fevereiro de 1981- af já QO
vernava o Estado do ~iau1 o 
meu sucessor, o ex-vice
Governador. Dr. José Raimundo 
Bona Medeiros - sob o título 
14 Bancos Estaduais Assaltam os 
Cofres do Banco Centra 1 ". di
zia Tupi Caldas em sua matéria 
que lamentava a posição de df
vida dos bancos estaduais pe
rante o Banco Central. E tra
zia. também, uma relação do 
dinheiro gasto pelo Banco Cen
tral em socorro aos bancos 
estaduais. E desta relação 
também não constava o Banco oo 
Estado do Piauí. 

Fina1mente •. no dia 17 de fe
vereiro de 1987, novamente O 
Estado de S. Paulo, sob o ti
tulo "Banco Estadual Desobede
ce BC". publica a relação oe 
concéitos que prevalecem no 
Banco Central na análise da 
situação dos bancos estaduais, 
e af, quando se trata do Banco 
do Estado do Piauf. o conceito 
é bom. 

Aliás, dois Estados tinham 
conceito bom pela relação: Pi
auí e Sergipe. 

É claro que não estou me re
ferindo e vou eximir-me de re
ferir aos demais bancos esta
duais, porque, naturalmente, 
tenho o direito de fa]ar das 
coisas do meu Estado, mas não 
devo interferir, quando trato 
deste assunto, sobretudo, com 
relação a outros bancos. Mas 
teço loas aos funcionários do 
Banco do Estado do Piauí e às 
administrações até então 
existentes. 

Bem, Sr. Presidente, ___ infeliz-
mente, como é do conhecimento 
de todos, houve. inicialmente, 
uma intervenção no aanco do 
Estado do Piauf, intervenção 
esta que gerou posteriormente 
a liqüidação extra~udicial e 
por falta de cumpr1mento de 
obri9ações da atua1 adminis
traçao estad_ual, como vou pro
var aqui. Basta dizer que o 
jornal o Globo, de 22 de se-

tembro, no caderno Economia. 
página 29. sob o tftulo uA 
ãrea tem piscina com onda 
artificial": 

11 Teresina - a 1 iqüidação 
da Piauf Crédito 
Imobiliário não poderia ter 
ocorrido em pior momento 
para o Governador Alberto 
Silva, que escolhera o dia 
de ontem para a inauguração 
de mais uma obra polêmica 
do seu governot o Parque 
Poticabana, uma area de di
versão com 80 mil metros 
quadrados, jardins, pistas 
de esporte e até uma pisci
na com ondas artificiais. 
que cus t.ou. segundo o go
verno, um milhão de dóla
res, então, 826 milhões de 
cruzeiros pelo câmbio da 
época. E dizendo ~ue as 
duas empresas somavam um 
passivo a descoberto de 4,5 
bi 1 hões de cruzeiros." 

Na mesma página, o mesmo jor·· 
nal, sob o titulo "Governo 
destina 20 bilhões a bancos 
liqüidados", dizia que o Go
verno do Piauí devia 12 bil
hões ao Banco do Estado. 

Mais adiante, 1 ogo que toma~ 
mos conhecimento da liquidação 
extrajudicial. mobilizamo-nos 
todos, a comunidade piauiense, 
os sofridos funclonários, que 
sempre foram do me1hor nivel. 
a Caixa de Previdência dos 
funcionários, o empresariado 
local tanto da indústria como 
do comércio, como dos servi
ços. mobilizaram-se os polfti
cos~ a Bàncada do Estado, os 
Senadores~ os Deputados Fede
rais- citarei a seguir e 
pedimos. por meu intermédio, 
uma audiência ao Presidente em 
exercício, nosso ex-Colega. 
eminente Dr. I ta mar Franco. E 
tanto foi pedida por mim a au
diência, que a Folha de S. 
Paulo de terça-feira, 25 de 
setembro do corrente ano·, ao 
trazer a agenda do Presidente. 
diz: · 

'
1 E:Xecutivo Presidente: 

10 horas e 30 minutos, se
nador Hugo Napoleão." 

Na realidade, fomos quase to
dos os parlamentares do Piaui. 
Para 1á me dirigi com o nobre 
senador João Lobo, Já tendo 
combinado com S. ~x e com o 
senador Chagas Rodrigues que 
estarfamos nessa missão junto 
ao Presidente da República e 
de lá safrfamos nós. das Ban
cadas do PFL e do PDS, para 
irmos ao Pres1dente em exercf
cio do Banco Central. Dr. Loy
o1a. em comp·an"hia do Diretor 
da Area de Ffscalização, Dr. 
E1fseu Martins. 

Nessa __ au-diência, formtJlamos. 
ao Presidente em exercício, a 
int_enção da comunidade piaui
ense em oferecer um documento 

firme, para fazer com que ti
véssemos a garantia de que 0 
aanco Central poderia reexami
nar a 1 iquidação 
extrajudicial. O próprio Sena
dor Chagas Rodrigues ocupou 
duas vezes a tribuna do Sena
do, uma em 28 de setembro e a 
outra no dia 29 de setembro 
manifesta~do a sua preocupa: 
ção, o seu trabalho em favor 
do Estado do Piauf, o trabalho 
de seus companheiros, citando 
nominalmente o nobre Senador 
João Lobo e a mim. Nesse dia 
foi aparteado~ no primeiro 
discurso, pelos nobres Senado
res Jarbas Passarinho e Leite 
Chaves e mostrou-se extrema
mente preocupado. Quero dizer 
que os três Senadores, como de 
resto a Bancada. estamos in
teiramente unidos e dedicados 
a esta causa. Resta-nos, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, 
mostrar e lamentar um documen
to do Banco Central do Brasil 
que motivou e gerou posterior
mente a intervenção 
e;!Xtrajuctic'ial. 

Concluindo, os fatos relat~
dos demonstram o continuo de
saparecímento do património da 
instituição. As irregul~rida
des apontadas como ru1nosas 
aos interesses sociais por si 
só, não levariam o banco à di
fícil situação financeira a 
que chegou. inferindo-se como 
principal fator do seu declf
nio a inadimplência do Governo 
do Estado do Piauf. ".E, mais 
adiante: "destaque-se que em 
30 de junho de 87, 31 de de
zembro de 88 e 7 de junho de 
89. as demonstrações contáveis 
acusam a existência de patri
mónio 1 fquido negativo". Todas 
no Governo _do atual adminis
trador do Piauí. E o mesmo do
cumento, o mesmo relatório 
traz esses dados, dizendo que 
no balanço de 7 de junho de 89 
o banco Já estava com o patri
mónio negativo de 53 milhões 
272 mil STN. E o ~ue é de es
tarrecer, Sr. Presidente, den
tre inúmeras irregularidades 
que não vêm aqui ao caso ci
tar, uma é eXtremamente grave: 
87,1% - repito: 87,1%- das 
dividas perante o Banco do Es
-tado do P 1_au f são do Governo 
do Estado do Piauf. contrafdas 
na atual Administração. 

Em função disso. houve a in
tervenção e nós ouvimos - o 
nobre Senador João Lobo e eu, 
Deputados Federais do PFL e do 
PDS - do_ Di reter Presidente em 
exercício, Dr. Loyola: primei
ro que ao tempo do Governo 
Hu9o Napoleão, no Piauí, o 
Banco do Estado tinha um bom 
conceito. segundo ele- todos 
ouviram. Cito logo seis ou 
sete testemunhas - O Banco do 
Estado do Piauf não davà pro
blema nem trabalho ao Banco 
Central. segundo, ouvimos do 
Dr. Eliseu Martins, Diretor de 
Fiscalização, sobre as dívidas 
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do atual Governo do Piauf, que 
eu costumo, fntrawuros, chamar 
de des~overno, que a atual ad
ministração começou a sacar no 
vermelho, a endividar o Banco 
e o Banco Central exigiu, e~
tão, um documento de confissão 
de dfvida, que foi assinado 
pelo atual Governador, 
comprometendo-se. a determina
do prazo, a pagar essa dfvida, 
ou parte dela pelo menos. Não 
o fez. Mandou um documento, 
não cump~iu, foi adiada.uma 
vez, adiada a segunda, adlada 
a terceira. Houve então 
intervenção! 

O que estranho, Sr. Presiden
te. é que durante a campanha 
eleitoral o Sr. Governador do 
meu Estado foi à televisão 
para dizer e afirmar que os 
culpados pelo fechamento do 
Banco do Estado do Piauí ha
viam sido os Senadores do PFL 
e Senadores e Deputados do 
PDS. E argumentava ele com uma 
razão inteiramente esdrúxula. 
Dizia: "Ora, telespectadores, 
quando eu fui senador eu vi o 
Senador Dirceu Cardoso sozinho 
parar a Repúbrica. Aval i em 
dois Senadores do PFL e mais 
sete parlamentares. sendo cin
co do PFL e dois do PDS, para
rem a República. Hoje, pela 
nova Constituição. quem manda 
ê o Congresso". E dizendo de 
um diálogo ridículo de sua 
parte com o Presidente do,Ban
co Central. Dr. lbrahim Eris, 
quando este lhe comunicou a 
liquidação extrajuQicial: Dr. 
Ibrahim ... -disse na televi-
são-... -aguarde mais 15 dias: 
o Piaui tem 2 milhões e 500 
mil habitantes. Eu arranjo nem 
que seja um cruzeiro de cada 
habitante e em 15 dias nós es
tamos com a situaç~o 
resolvida". Ele disse: "Não, a 
divida não é de dois milhões e 
meio. Para pagar ao Banco Cen
tral já está ern cinco ... " 
"Então, "Dr. Ibrahim ... - ex
pressões do Governador Alberto 
Silva-.. ·o-dê-me 30 dias. Peço 
dois cruzeiros a cada 
c i da dão ... -... como se e 1 e pu
desse estar iludindo a bon-fé 
e ilaqueando a boa vontade Oo 
povo do Piauí. 

O pagamento do salário do 
funcionalismo público do meu 
Estado está atrasado em três a 
quatro meses. A atual adminis
tração arruinou não apenas o 
Banco do Estado do Piauí,, mas. 
arruinou, completamente. todas 
as empresas do Estado recebi
das em dia do Dr. José Raimun
do Bona Medeiros, que foi meu 
Vice-Governador e, felizmente. 
agora, eleito Oeput~do 
Estadual. 

No meu tempo, os funcionár·ios 
do Piauf recebiam entre os 
dias 15 e 30 e eram bem 
remunerados. Sou conhecido no 
Piaui como o "'Gover-naCior CIO 
funcionalismo p('~"..ll ir.,~". n§io 

ap~nas civil como militar. os 
da ativa e os da in9tiva. os 
aposentados também. E grande o 
cari-nho, modéstia à parte, Sr. 
Presidente, pela minha pessoa. 
quando ando e percorro as ruas 
de Teresina e do interior do 
meu Estado. 

Mas o atual Governador acabou 
com todas as empresas do Esta
do: como, por exemplo. as de: 
Desenvolvimento Agropecuário, 
a Empresa de Desenvolvimento 
Rodoviário. a Fundação. o Ser
pro. malar cen~ro de pesquisa 
do meu Estado, todos com bens 
leiloados para pagar obriga
ções trabalhistas. uma desor
ganização. um caos total, com
pleto e absoluto. 

Agora, com o Banco do Estado 
S. Exa, a querer dizer inver
dades, acabou impetrando um 
mandado de segurança para con
seguir reabrir as portas do 
Estado, mas o próprio funcio
nalismo tem receio de que, re
abrindo as portas na sua admi
ni straç.ão, o caos seja 
definitivo. 

Eram esses os fatos. Sr. Pre-
sidente, que eu vinha 
relatar·. 

O Sr. João Lobo- Permite-me 
V. Ex a um aparte. nobre 
Senador? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO 
... para trazer ao conhecimen
to do Senado. Não posso dei
xar, evidentemente, de ouvlr, 
com muito prazer. o nobre Com
panheiro de Partido e amigo 
pessoal. o Senador João Lobo. 

O Sr. Uoão Lobo -_Nobre sena
dor HugO Napoleão, quero apar
tear o ~iscurso de V. Exa. 
porque depois vou abordar este 
assun1<?_: R essa 1 t9 __ agui, de 
pr i nc: 1 p 1 o. que n 1 nguem tem 
mais condição, ninguém tem 
mais moral para falar sobr·e o 
Banco do Estado do Piauí do 
Que o ex-Governador Hugo 
Napole~o. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito 
obrigado a V. Ex~ 

O Sr. JOão l~obo - HUgo Napo
leão deixou o Banco do Estado 
do Piauf, quando saiu do Go

-verno do Piaui, entre os dois 
ou- três_ bancos estaduais mais 
bem administrados do -Brasil. 
Aí está a imprensa nacional 
que abordou,o assunto. o pró
prio relataria do Banco Cen
tral ao seu sucessor do Gover
no, o Governador Vosé Raimun
do, ate_stam esse fato. E o Pi
auí inteiro sabe o cuidado e o 
carinho com _que V. Exa tratou 
sempre os func i onár f os púb 1 i
cos do Estado dÕ Piaul, e o 
Banco ao Estado do Piaul foi 
altamente valorizado, cuidado 
e nr·o:tég)do durante o seu 
novef''!"IO:l. '- 1 ..-.rn,:;ntável tudo 

isso que está acontecendo com 
o Banco do Estado do Piauí e o 
embuste que as forças domtnan
tes do Estado estao tentando 
impingir no povo piauiense. 
Por último, às vésperas dessa 
eleição. o Governador e sua 
equipe tentaram convencer o 
Estado do Piauí inteiro que 
nós, os Senadores daquele Es
tado, éramos os responsáveis 
pela liquidação extrajudicial 
do Banco do Estado do Piaui. 
Ora todo mundo sabe que os 
politicas. que n6s. os senado
res. não temos nenhuma inge
rência na vida nem na adminis
tração de um banco. O Banco do 
Estado do Piauí estava sob uma 
administração participada com 

-o Banco Central e o Presiden
te. funcionário dO Banco Cen
tral. era um preposto do Sr. 
Alberto Silva. Obedecia cega
mente às suas ordens, a tal 
ponto que as Prefeituras do 
Estado do Piauf estão sem re
ceber o ICMS até agora. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Há no
venta di as não recebem.-

O Sr. Uoào Lobo - Há noventa 
dias as Prefeituras do Estado 
do Piauí n5o recebem o lCMS 
QUe, conforme imposição cons
titucional, deveria ser pago 
no segundo dia após o seu 
depósito. lsso, por ordem do 
Sr. Governador. Todo mundo 
sabe Que o Governador arrasou 
o Banco do Estado, retirou o 
dinheiro e emprestou aos seus 
apaniguados construiu obras 
faraónicas aue não respondiam 
ao interesse do Estado do 
Piaul. E n6s, várias vezes, 
fizemos essa denUncia nesta 
casa. Pot' que o Banco Centra 1 
não implementou as medidas de 
execução? Por que não reteve 
QS Fundps de Participação do 
Estado do Piauí? Por que dei
xou o Governador· 1 anÇar mão de 
todo aquele dinheiro? ElJ não 
quero entrar no mérito da 
auestão nem quero tomar r;1ais 
tempo do br i 1 hante discurso de 
V. Exl:: 

O SR. t!UGO W\POI.EÂO - V. Ex' 
1 em o tempo necessário. 

o Sr. Voão Lobo - Quero ape
nas repetir o meu ponto de 
vista. Sr. Presidente, quando 
estivemos na presença da Dire
toria do Banco Central, exter
nei o meu ponto de vista e 
mostrei a minha -pef''p1exfPade. 
Parece que, ,neste_ Pais, a cú
pula, principalmente a __ -çúpula 
econõmi ca. · es·tava defasada do 
espírito do Pr-esidente Col1or. 
No dia anterior, o Presidente 
Collor t1avia autorizado a sua 
Ministra a dize1· aos bancos 
credores do Brasil, através do 
FMI, que o Brasil devia, não 
negava a sua dívida, mas só 
pagar i a quanrJo pUdP,SSe pagar. 
Nunca faria esse pagamento à 
cvsta Oa miséri~ do povo 
lwasilcir·C'. F;. o Br·asi1 tem 
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múltiplas fontes de renda, tem 
recursos infindos. o Presiden
te disse isso aos bancos 
credores. Calcule o Piauf, que 
não tem de onde tirar nada, 
num ano de calamidade pública 
que só nos exige custos 
sociais. Ninguém atenta para 
isso e se autoriza a execução, 
a liquidação extrajudicial do 
órgão de desenvolvimento desse 
Estado. E inaceitável, Sr. 
Presidente. E nós tivemos a 
oportunidade, na presença do 
Senador Hugo Napoleão, de fa
lar, de conseguir do Presiden
te Itamar Franco manter os ca
nais abertos, não transformar 
o Banco do Estado em um 
cadáver, deixar o 6anco vivo, 
enquanto se procura um modo, 
um meio, de fazê-lo continUar 
funcionando qualquer que fosse 
o Governador eleito. Estamos 
numa. fase de trans i ç:ão 
iminente. o Governo es t.:5 
mudando. Qu~lquer que fosse o 
Governador eleito, e1e seria 
obrigado a vir tratar do as
sunto no Banco Central. Que se 
aguardasse então a liQuidação 
para esse momento. Esse Gover
no não merecia mais nenhum 
crédito para isso. Mas o pró
ximo r-ecém..:elei to, fosse do 
PFL ou do PMDB, seria obrigado 
a comparecer ao Banco Central 
para tratar desse assunto. 
Queriamos. apenas. que o Pre
sidente Itamar Franco m~nti
vesse os canais abertos. E V. 
Ex~. que comandou essa reun
ião, Senador Hugo Napoleão, 
conseguiu o compromisso do 
Presidente Itamar Franco de 
que deixaria a questão com os 
canais abertos, para ser re
solvida pelo Presidente Fer
nando Collor e seus Ministros. 
Lamento ter tomado tanto tempo 
do discurso de V. Exa Agradeço 
a participação que tenho 
nele. 

O SR. HUGO NAPOL~EÃO Mui to 
gr'ãto pe 1 o depo i menta de V. 
Ex ••• 

O Sr. Cld Sabóia de Carvalho 
- Permf te-me V. Exll: um 
ap~rte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO \!ma 
vez que trabalhamos de maos 
dadas. nõs, do Partido da 
Frente Liberal. Destaquei tam
bém aqui o nosso adversário, 
mas amlgo e companheiro de 
causa. o Senador Chagas 
Rodrigues. De modo que a~rade
ço o depoimento de v. Ex , que 
e da maior validade para o meu 
pronunciamento. 

Com prazer. ouço o nobre Se
nador Cid Sabóia de Carvalho. 

o Sr. Cid Sabóia de 
Carvalho- Ouvi com muita a
tenção. muito próximo de v. 
~x~. a palavra, o discurso que 
acaba de proferir aqui no Se
nado, a respeito do Banco do 
f:st~do do Piauí. Ficamos. eví-

dentemente, solidários com a 
apreensão de V. Ex~ em dois 
aspectos: salvar a sua honra 
pessoal, no que procede muito 
bem - e esse e o dever de todo 
cidadão: e defender uma das 
instituições básicas do seu 
Estado. que é exatamente o 
Banco que. passando por uma 
fase difícil. tem, no entanto. 
uma liquidação extrajudicial. 
Eu queria dar uma pequena pa
lavra a esse respeito. Fui 
Presidente da Subcomissão do 
Sistema Financeiro nos traba
lhos da Assembléia Nacional 
Constituinte. Além de presidir 
essa comissão. apresentei mui
tas propostas, que sempre de
mons~ravam a minha preocupação 
maior com o func1onamento do 
Banco Central. Digo a v. Ex~ 
que, apesar da existênci~ da 
nova ConstituiÇão, o Banco 
Central existe do mesmo modo 
por uma lei de adesão~ a lei 
que trata do sistema financei
ro nacional e que. por não co-
1 i di r integralmente com a 
Constituição. está praticamen
te em vigor na sua totalidade. 
O Banco Central tem um regime 
especial para seus servidores. 
tem uma natureza dúplice: seus 
funcionários são bancários e. 
eo mesmo tempo. servidores 
públicos. Pe1a nova constitui
ção devem estar sujeiras a um 
regime jurídico. único, mas a
inda ha um regime especial 
para os servidores desse 
Banco. Com esses ráeidos exem
plos~ porque nao querô 
demorar-me neste aparte. mos
tro que o Banco Central é uma 
ilha de autoritarismo neste 
Pafs. que tudo pode sobre to
das as células financeiras do 
País. Mesmo no caso de que 
trata v. Ex 4 vamos nos deparar 
com um problema muito sério, 
que seria, se é que não é le
gitima e ciara, a intervenção 
do Estado Federal sobre o Es
tado Feder9d0, numa questão 
bancária. E por isso que pro~ 
testa o Senador João Lobo. No 
íntimo. no inconsciente de 
cada um há um grito de defesa 
do Estado Federado ante o Es
tado Federal. -Esse é o maior 
problema. Mas, Senador Hugo 
Napoleão, não quer·o me 
along~r. Tanto não quero pre
judicar o brilhantismo de sua 
palavra que até cedi o meu es
paio, õ meu tempo, para aue V. 
Ex falasse com mais pressa, 
com mais. prontidão, enfim, fa
lasse em primeiro lugar na 
sessão Qe hoje, do Senado. 
Louvo v. Ex 4 pelos cuidados 
com sua honra. Todos deveriam 
proceder desse mesmo modo. 
Este Congresso vive assediado 
na honra e na dignidade co1e
tiva das duas Casas e do Con
gresso Nacional. Todos os par
lamentares, de quando em quan
qo. são como que apunhalados 
na honra e na dignidade e pou
cos se_defendem. V. Exa defen
de a sua hon'ra, a sua di gni da
de e defende também o seu es-

tado nas colocações 
Daí o meu louvor à 
vra, nesta tarde, 
Senado. 

que fa:z. 
sua pala
aqui no 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Nobre senador Hugo 
Napoleão •. a Presidência se 
sente no dever de advertir que 
o seu tempo já 'se esgotou há 7 
minutos. Entretanto, dada a 
importância da matéria e da 
sua atuação no momento. esse 
tempo se prolongou além do 
regimental. éntretantoy há ou
tros oradores inscritos e a 
Presidência rogaria a V. ExA 
que abreviasse as suas consi
derações e não mais concedesse 
apartes. Inclusive o nobre Se
nador Cid Sabóia de carvalho é 
um deles. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Atende
rei a v. Ex~. Sr. ~residente, 
e tecerei apenas as considera
ções finais em dois 
parágrafos. Antes porém. quero 
agradecer a intervenção sempre 
brilhante do nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, com cuja 
tese de adoção de um federa
lismo pleno estou inteframente 
de acordo e dizendo QUe a mim 
não me incomodam as pequenas 
mossas que me dirige o Gover
nador do Estado do Piauí, por
que _a opinião públlca piauien
se já tem o conceito a respei
to de sua atuação. 

O Sr. Marco Maciel --Permite
me v-. ExZl um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Não 
posso negar ao meu Lider um 
aparte. 

O Sr. Marco Maciel - Meu caro 
Senador Hugo Napoleão, quero 
cumprimentá-lo pelas palavras 
que V. Ex~ profere aqui, hojP. 
à tarde, nesta Casa e dizer 
que v. Exa recebe o apoio de 
nossa Bancada com relação às 
colocações que estão sendo 
feitas. relativas à situação 
por que passa o seu Estado, em 
face da decretação extrajudi-

.c1al do Banco do Estado do 
Piauí-. Estimo que essa questão 
seja devidamente examinada com 
mais atenção pelo Govenno, de 
sorte que o Estado não Se pri
ve de um instrumento importan
te que é o seu Banco. Aliás. 
digo sempre que o banco esta
dual é mais do que uma insti
tuição financeira, é também um 
órgao oue presta serviços ex
tremamente relevantes ao de
senvolvimento do Estado e da 
comunidade, porque não somente 
arrecada impostos. mas paga 
impostos e presta, também, uma 
série de outros serviços de 
natureza social. Daí por que 
quero cumprimentar V. Ex~ pe
las palavras que traz hoje à 
tarde. aqui. à consideração do 
Senado. Faço votos oue as co~ 
locações que V. Ex~ faz sejam 
devidamente ouvidas pelo Go
verno e. de modo especial. 
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pelo Ministério da Economia e 
pelo Banco Central, de sorte 
que o Banco possa voltar às 
suas at1v1dades, cumprindo as
sim o seu papel não s6 de ins
tituição financeira, de insti; 
tuição bancária, mas também de 
instituição aue tem o compro
misso com o desenvolvimento do 
seu Estado e. de modo espe
cial~ com o desenvolvimento 
social . · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agrade
ço a solidaridade do Lfder da 
minha Bancada, nobre Senador 
Marco Maciel. Rea1mente é isso 
que desejamos, nobre Senador, 
que possamos, inclusive, 
transmitir um apelo ao Governo 
da República. ao Presldente 
Fernando Collor, e ao Banco 
Central, para que a comunidade 
pfauiense tenha direito a que 
o Banco continue a prestar os 
grandes serviços que sempre 
prestou à causa do nosso Esta
do e da região. 

Sr. Presidente. finalizaria 
dizendo aue tem toda a razão o 
nobre Senador João Lobo quando 
afirma que hã precisamente 90 
dias os municípios do Piauí 
não recebem o seu ICMS. o Go
verno do Estado não está re
passan~o aquilo que é Oe di
reito constitucional dos muni
cípios e há prefelturas no Pi
aui que necessitam dessa re
ceita estadual. uma vez que 
chega. às vezes. a 45% do or
çamento do município o va1or 
desta receita, obrigando as 
prefeituras a tomarem onerosas 
antecipações de receita junto 
a bancos. 

o Sr. Humberto Lucena -
Permite-me V. Ex~ um aparte? º SR. HUGO NAPOLEÃO- Pois 
nao. nobre Senador Humberto 
Lucena. Aliás. estivemos com o 
Presidente em exercfcio, Ita
mar Franco. v. Ex~ cuidando 
dos interesses do Banco do Es
tado da Paraíba. Com muito 
prazer ouço V. Exa 

O Sr. Humberto Lucena - Peço 
vênia ao nobre Presidente em 
exercício, Senador Pompeu de 
Sousa. pois não poderia deixar 
de dar uma palavra, em a~arte
ar o discurso de v. Ex , já 
~ue V. Ex~ aborda um assunto 
~ue também se relaciona com a 
Parafba, o Rio Grande do Norte 
e Goiás. Lembra V. ExA muito 
bem de que, no dia da nossa 
audiência com o Senhor Pr·es i
dente da República em exerci
cio. Itamar Fanco, nós. sena
dores e deputados juntamente 
com o presidente e diretores 
da Contec. lideres sindicais e 
representantes dos 
funcion~rios desses bancos, 
colocamos na mesa, primeiro, o 
nosso protesto. contra- a medi
da drástica do PreSidente do 
Banco Central, decretando a 
liquidação extrajudicial des-

ses bancos oficiais; segundo, 
a nossa preocupação e, mafs do 
que isto,· a nossa proposta, 
que pretende, através de uma 
fórmula que foi devidamente 
estudada, em conju·nto, pelos 
funcionários e pelos Governos 
dos quatro Estados~ via~ilizar 
a suspensão da liquidação ex
trajudicial e a decretação de 
uma intervenção por determina
do prazo. Com essa medida, 
poder-se-á conseguir, nesse 
perfodo, o saneamento finan
ceiro dessas instituições, 
como se fez com vários bancos 
estaduais no Brasil, a exemplo 
do Banerj e do próprio Banco 
do Estado de Alagoas, ao temP.O 
em que era Presidente da Repú
blica o Sr. José Sarney e o 
Governador do Estado, o atua1 
Presidente Fernando Collor. 
Sua Excelência. na época, fez 
uma grande resistência à li
quidação extrajudicial do Ban
co do Estado de A1agoas e con
seguiu revertê-1a para 
intervenção. Através desse 
processo. esse banco retomou 
as suas atividades normais. 

·ortento. o Senhor Presidente 
~~República tem diante de si 
o exemplo de Alagoas e há de 
ser mirado nele que Sua Exce
lênc1~ deve atender também ao 
apelo do Piauf. da Paraíba. do 
R1o Grande do Norte e de 
Goiás. 

o que se pretende no momento. 
segundo me veio ao conhecimen
to, naquele dia da audiência e 
depois, é QUe esses banCos re
abram e se transformem em so
ciedade de economia mista, 
onde os Estados fiquem com 1/3 
do capital social, os 
empresários~ 1/3. e o outro 
1/3, com os funcionários e o~ 
Municigios de cada Estado. E 
uma fórmula engenhosa que 
poderá perfeitamente ser acei
ta pelo Presidente do Sanco 
Central. Trago a V. Ex~. por
tanto, o meu apoio ao seu pro
nuncfamento. porque o meu Es
tado está exatamente na mesma 
situação, talvez numa situação 
até pior, pois os recursos pú
blicos destinados ao pa9amento 
do funcionalismo. estao no 
Banco do Estado. 

Quero dizer a V. Ex~ que ho
je. às 18 horas, irei. em com
panhia do Senador da Paraíba 
recém-eleito, Antônio Mariz, a 
uma audiência com o Presidente 
~o Banco Central, Sr. lbrah1m 
Eris, justamente para recolo
car, primeiro, o nosso protes
to veemente contra a decisão 
drástica de S. s~ e. segundo. 
defender essa fórmula, que há 
de ser a salvação dessas 
instituições~ Nós, como Sena
dores da Paraíba, do Piauf. do 
Rio Grande do Norte e de 
Goiás, não deveremos absoluta
mente admitir que patrimónios 
como esses sejam de uma hora 
para outra liquidados, sem que 

façamos uma tentativa para re
verter a situação. A~radeço 8 
V. Ex~ Diria apenas que tudo 
isso está acontecendo por for
ça da 1ógic.a da política orto
doxa em vigor. posta em 
prática pelo atual Governo. 
atendendo fielmente ao figuri
no do Fundo Monetário 
I nternaci ona 1 . 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito 
grato a V. ExA~ nobre Senador 
Humberto .Lucena, pelos seus 
valiosos subsídios. Formulo 
sinceros votos para que o Ban
co do Estado da Paraiba encon
tre uma solução para suas 
dificuldades. 

Encerro. Sr. Presidente, di
zendo que tomei conhecimento, 
através do correi o 
Brazi1iense de hoje, de que a 
Procuradoria Gera1 da Repúbli
ca entendeu não caber o mandh
do de segurança que o Governo 
do Estado impetrou. mas formu
lamos ardentes apelos para que 
o Banco do Estado do Piauí 
continue a ser aquela insti
tuição vanguardeira que sempre 
foi. 

Continuaremos a nossa luta. 
Vo1tarei na próxima semana 
para falar a respeito dos pro
blemas do partido que tenho a 
honra de presidir, a nfvel na
cional, o Partido da Frente 
Liberal. Mas hoje impunha-se o 
registro e a veemência com que 
me atfve ao meu discurso, pe
las raz6es que pude expor. 

Muito obrigado a V. Ex~ pela 
deferência e aos Srs. Senado
res que me apartearam e me 
ouviram. 

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

COMPARECEM 
SENADORES' 

MAIS os SRS. 

Aureo Mello Ronaldo Aragão 
- OJavo Pires Carlos Patro
cfnio João Castelo - Hugo 
Napoleão- João Lyra- Alfredo 
Campos - Mário Covas - Gonzaga 
Jayme - Mareio Lacerda - Al
berto Hoffmann- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) . A Presidência 
congratula-se com a presença, 
nas galerias. da juventude es
tudiosa. que hoje está assis
tindo aos trabalhos desta ses
são plenária do Senado. Com 
satisfação registra esse a
prendizado de democracia, 
congratulando-se com os pro
fessores que acompanham esses 
estudantes. 

A Presidência sente-se no de
ver de 1 embrar aos Srs. ·Sena
dores que o Centro Gráfico do 
Senado Federal - CEGRAF, está 
comemQrando. hoje. e numa pe
quena solenidade, daqui a a1-
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guns minutos. os seus 27 anos. 
com uma inauguração realmente 
importantissima! a inauguração 
da seção de composição eletr6~ 
nica com impressão a laser. o 
que significa uma altíss\ma 
economia financeira para os 
cofres do Senado e, ao mesmo 
tempo, uma revolução tecnólo
gica da maior importância, 
pela presteza e pela exatidão 
com que os serviços gráficos 
são cumpridos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Sobre a mesa, reque
rimento que será lido pelo Sr. 
1.11. Secretário. 

É Tido o seguinte 

REQUERIMENTO NO 352, DE 1990 

Requeremos. nos termos do 
art. 218 do Regimento Interno 
e de acordo com as tradições 
da Casa. as seguintes homena
gens pelo falecimento do ex
senador por Goiás, Osires Tei
xeira, ocorrido hoje: 

a) inserção em ata de um voto 
de profundo pesar; 

b) a~resentação de condolên
cias a família e ao Estado de 
Goiás~ 

Sala das Sessões, 10 de outu
bro de 1990 - Iram sarafva 
Antônio Lulz Maya. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- O requerimento lido 
depende de votação. em cujo 
encaminhamento poderão fazer 
uso da palavra os Srs. Senado
res que o desejarem. (Pausa.) 

o Sr.-Antônio LUlz Maya- Sr. 
Presidente. peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Antônio Luiz 
Maya. 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA (POe
TO. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orado~.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores é 
sem dúvida, com profundo pesar 
que registramos nesta data, e 
nesta oportunidade, o faleci
mento de um dos homens ilus
tres do Estado de Goiás. Poli
tico que se revelou competente 
e sábio nesta Casa como sena
dor, representando esse estado 
na década de 1960. 

Sr. Presidente, Osires Tei
xeira era um homem do povo, 
que convivia com o povo. que 
representava o povo e que sa
bia traduzir os anseios do 
povo através da sua palavra 
eloqüente. não só quando fazia 
política no seu estado, como 
aqui, procurando recursos e 
meios de fazer com que o povo 
goiano. por ele representado, 
pudesse ter um nfvel e uma 

qualidade de vida digna de 
pessoa humana. 

É portanto, Sr. Presidente, 
com profundo pesar que lasti
mamos, hoje, a morte em Brasf
lia do ex-senador goiano. 

O Sr. Mauro Benevides - Per
mite V. Ex4 um aparte? 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA - Com 
prazer, nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Dese
jo associar-me à manifestação 
de pesar que V. Ex 4 , ao ocupar 
a tribuna neste instante, faz 
ao nosso ex-colega de Senado, 
Senador Ozires Teixeira. No 
período 1egislativo de i975 a 
1979,tive o privilégio de con
tar~ nesta Casa, com a colabo
raçao do Senador Osires 
Teixeira. Eu, que integrei a 
Mesa do Senado, então presidia 
pelo Senador Petrônio Portel
la, via. no Senador Osires 
Teixeira, um dos mais atuantes 
no plenário e nas comissões, 
defendendo, acima de tudo, os 
interesses do povo de Goiás. 
Posteriormente, quando o sau
doso representante de Goiás, 
já sem mandato, ocupou a Pre
sidência do Banco Regional de 
8rasl1ia, tive dois encontros 
sociais com ele em Brasília, 
trocando rememorações. lem
branças do que tinha sido a 
nossa convivência no Senado. 
Portanto, no momento em que V. 
Ex 4 traz esse fato ao conheci
mento da opinião pública bra
sileira, nós nos sentimos re
almente comovidos, porque foi 
um grande corega e um amigo 
que soube, em todos os momen
tos, defender os interesses de 
Goiás e do próprio povo 
brasileiro. 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA 
-Muito obrigado, nobre Sena
dor. O aparte de V. ExA enal
tece, sem dóvida. a pessoa 
desse ilustre goiano, senador 
da República, que vem de fale
cer nesta cidade. 

Osires Teixeira foi vice
governador, na época do Gover
nador Otávio Laje, e ocupou a 
governadoria do estado, subs
tituindo o seu titular. 

Osires Teixeira foi deputado 
estadual de 62 a 64 e depois, 
mais tarde, eleito senador da 
República, esteve aqui repre
sentando o seu estado. Após 
haver deixado a tribuna do Se
nado e haver cumprido o seu 
mandato, foi dedicar-se aos 
interesses da sua vida profis
sional e sem dúvida, marcou 
presença em todos os órgãos 
por onde passou, tanto os ór
gãos da administração pública 
quanto da administração 
privada. Ficou paraplégico, 
infelizmente·, Sr. Presidente. 

e apresentava problemas circu
latórios, ultimamente. 

Assim registram hoje os jor
nais do dia: 

MORRE EM BRASÍLIA 

EX-SENADOR GOIANO 

Morreu ontem. por volta 
das 14 horas. em Brasília 
o ex-Senador Osires Teixei: 
ra, 59 anos. que será en
terrado hoje no Campo da 
Esperan9a. O horário não 
havia s1do confirmado até o 
começo da noite, com o des
locamento doS familiares 
residentes em Gofânia para 
o Distrito Federal. 

Também ex-vice-governador 
de Goiás, no período de 
Otávio Lage, eleito em 
1965, Osires Teixeira so
freu há menos de dois anos 
um aneurisma próximo à co
luna, tendo se submetido a 
uma cirurgia, da qual nunca 
chegou a se recuperar. Du
rante um ano e oito meses 
de tratamento, permaneceu 
em casa apenas por dois 
meses. Ficou paraplégico e 
apresentava também _proble
mas circulat6rios. Só em 
São Paulo esteve internado 
por quatro meses. No Hospi
tal Santa Lúcia, em Brasí
lia, onde morre~. estava 
internado há ma1s de 20 
dias. Osires Teixeira deixa 
viúva, Lfdia Pinto de Melo 
Teixeira, quatro filhos e 
cinco netos. Para familia
res, o ex-senador era pes
soa muito tranqQila. que 
nunca reclamou da doença. 
Protestante. era também de 
grande religiosidade. 

Natural de Santa cruz de 
Goiás, osires Teixeira era 
formado em Direito e Econo
mia. possuindo também curso 
de Administração Pública e 
de Or~mento e Finanças da 
Fundação Getúlio Vargas. 
Começou na vida públice ao 
se candidatar e ser eleito 
para deputado estadual~ 
cumprindo mandato de 1962 a 
1966, após o que chegou a 
vice-governador do estado. 

Exerceu a governadoria, 
temporariamente, em 1968. 
Em 1974. experimentou um 
lapso politico, tendo seu 
nome sido cogitado para a 
sucessão estadual ao $OVer
no lrapuan Costa Junior, 
permanecendo postulante na
tural ao Senado, fosse na 
renovação indireta, fosse 
na sucessão direta. 

Sintonizado com os rumos 
do Governo Geísel, em en
trevista ao semanário Cinco 
de Março, dizia Osíres Tei
xeira em 1977: "Não há a
normalidade no sistema po-

j 
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1ft1co brasileiro. Os epi
sódios que se verificam são 
de ajustamento. Vivemos num 
período revolucionário com 
predominância da expressão 
militar. em que a doutrina 
básica é a ~oderna democra
cia social". Sobre os di
reitos humanos declarava: 
"A índole brasileira repu
dia permanentemente o aten
tado aos direitos da pessoa 
humana. A legislação é toda 
direcfonada no sentido des
sa defesa". 

O Sr. Marco Maciel Senador,. 
Antônio Luiz Maya, permite-me 
v. Ex~ um aparte? 

O • SR. ANTÕNIO LUIZ MAYA -
Pois não. nobre Senador Marco 
Maciel. a quem presto uma ho
menagem especial nesta oportu
nidade. exatamente pela sua 
reeleição ao Senado da Repú
blica pelo Estado de 
Pernanbuco. Com muita satisfa
ção. nobre Senador. 

O Sr. Marco Maciel - Caro Se
nador António LÜiz May~, ouso 
interromper V. Ex para 
associar-me às palavras que 
pronuncia nesta tarde, alusi
vas ao passamento do Senador 
Osires Teixeira. Conheci-o 
como deputado, e tive a opor
tunidade, por sermos do mesmo 
partido. de discutir assuntos 
de interesse do seu estado, 
Goiás. e do Pals. Era um homem 
extremamente competente, co
nhecedor dos problemas nacio
nais, e teve uma atuação muito 
efetiva aqui no Senado da 
República. A sua morte deixa a 
todos nós, os seus amigos~ 
muito tristes. Goiás perde 
também, com o seu passamento, 
um dos seus mais ilustres 
filhos. E, por isso, quero me 
associar. como disse, as suas 
palavras. e estender os meus 
sentimentos não somente aos 
seus familiares mas, também, 
àque'l es que integram a repre
sentação dos Estados de Goiás 
e Tocantins no Senado 
Federal . 

O Sr. Antônio Luiz Maya -
Muito obrigado, nobre Sendor 
Marco Macie1. v .. ExA enaltece 
a pessoa humana e digna do re
prese~tante de Goiás nesta ca
sa, que V. ExA teve a oportu
nidade de conhecer, não s6 
. como homem. sobretudo como po-
1ftico de gran'de quila.>te. que 
representou com dignadad~ os 
Estados de Goiás e Tocantins. 
naquela época, neste p1enário. 

Muito obrigado, nobre Sena
dor. 

Gostaria apenas de concluir, 
Sr. Presidente, para mostrar 
exatamente a figura de Osires 
Teixeira, com expressões dele, 
agui nesta casa, e que hoje 
sao traduzidas através da im
prensa lQGal. sintonizado com 

os.ruruos do Goverrto Geisel. Na 
oportunidade, e em entrevista 
ao semanário Cinco de Março, 
dizia Osires Teixeira. em 
1977: 

"Não há anormalidade no 
sistema politico 
brasileiro. os episódios 
QUe se verificam são de 
ajustamento. Vivemos num 
período revolucionário. com 
predominânica da expressão 
militar, em que a doutrina 
básica é a moderna democra
cia social." 

Sobre os di rei tos huma'nos, 
declarava: 

"A índole brasileira re
pudia, · permanentemente, o 
atentado aos direitos da 
pessoa humana. A legis1ação 
é toda direcionada no sen
ti do dessa defesa. 11 

Essas palavras. sr. Presiden
te, mostram perfeitamente a 
mentalidade. a formação huma
nística desse ilustre homem 
público. Ele lutou por esta 
causa. sem dúvida, aqui neste 
plenário. razão pela qual las
ti mames profundamente, em nome 
da bancada Qe Goiás. que infe
lizmente não está presente, na 
pessoa do ilustre Senador lra
puan Costa Júnior. que se li
cenciou. e do ilustre Senador. 
Vice-Presidente desta Casa, 
Iram Saraiva, que, juntamente 
com a minha pessoa. assinaram 
este requerimento. 

Por isso. Sr. Presidente. 
deixamos aqui o nosso profundo 
pesar pelo falecimento inespe
rado deste grande brasileiro, 
ilustre cidadão goiano, ex
senador da República, Osires 
Teixeira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Pre_s i dente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Em votação o requeri
mento. 

Os SrS. Senadores que aprovam 
o re~uerimento queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A Mesa associa-se às homena
gens e fará cumprir a delibe
ração da Casa . 

Sobre a· mesa. projeto que 
será lido pelo Sr. 1A Secretá
rio. 

É lido o seguinte 

PROúETO OE LEI DO SENADO 

NO 174, OE 1990 

Altera a le~islação que 
dispõe sobre o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço 
e dá outras providências. 

o Con~resso Nacional decreta: 

Art. 1R o parágrafo a~ do 
art. 15 da Lei n~ 8.036. de 1f 
de maio dã 1990, que dispõe 
sobre o Fundo de Garant1a do 
Tempo de Serviço - FGTS, passa 
a ter a seguinte redação: 

11 Art. 15. 

§ 3k Aos trabalhadores 
rurais e aos trabalhadores 
domésticos ap1icam-se. i
gualmente, os direitos pre
vistos nesta lei." 

Art. 2~ Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicão. 

Art. 3~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

úustificação 

o ~rojeto de lei ora submeti
do a apreciação de Voss~s Ex
celências tem por escopo in
cluir, como beneficiários do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS~ os trabalhado
res rUrais e os domésticos. 

Com re1ação aos trabalhadores 
rurais, trata-se apenas de. 
expressamente. fazer constar 
da legislação do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço o 
dfreito que a própria Consti
tuição lhes confere como dis
posto no seu art. 7~ inciso 
II.I. in verbis: 

11 Art: 7!1. São direitos dos 
trabalhadores urbanos e ru
rais, além de outros que 
visem à melhoria de sua 
condição social: 

11! - Fundo de Garantia 
do Tempn de Serviço. 11 

Quanto à categoria dos traba
lhadores domésticos, estes. 
infelizmente, não foram con
templados constitucionalmente 
com o direito, mas a própria 
legislação do FGTS, na atua1 
redação do parágrafo 3~ do ar
tigo 15, que se pretende alte
rar. erevê a hipótese de sua 
inclusao dentre os trabalhado
res beneficiados com este im
portante instituto indenizató
rio do tempo de se'rviço. 

Com efeit.P,g_ 
15. da Lei n 
maio de 1990, 
dispõe: 

"Art. 15. 

o § 3~ do artigo 
8. 036. de 11 de 
atualmente assi·m 

·§ 3!1. Os traba 1 hadores do
mésticos poderão ter acesso 
ao regime do FGTS~ na forma 
que víer a ser prevista em 
1 e i . " 
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Por entendermos não haver mo
tivos para discriminar estes 
trabalhadores com uma legisla
ção própria e específica. é 
que propomos que se dê ~o 
parágrafo uma nova redação, 
simplesmente estendendo à ca
teQoria os mesmos direitos que 
hOJe se aplicam, indistinta
mente, a todos os trabalhado
res brasileiros. quer sejam 
urbanos ou rurais. 

Corrige-se, deste forma. uma 
grande injustiça q~e hoje se 
comete contra a categoria pro
fissional dos domésticos. re
presentativa de uma Qrande 
Torça de trabalho, e que con
grega milhares e milhares de 
brasileiros. 

Não é justo que estes traba
lhadores. geralmente perten
centes às classes mais humil
des da popula~ão, possam ser 
di~pensados, 1njustificadamen
te, de seus empregos, após 
longos anos de labuta, sem te
rem direito a qualquer tipo de 
indenização pelo tempo de ser
viço prestado a seus emprega
dores. 

Estas. Senhores Senadores, as 
razões que me levaram a propor 
aos eminentes pares, o presen
te projeto de le1, para o qual 
solicito o seu indispensável 
apoio. · 

Sa 1 a daS Sessões. 1 o de outu-
bro de 1990. Senador Marco 
Maciel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N,g_ 8.036, 

OE 11 DE MAIO DE 1990 

Art. 15. Para os fins previs
tos nesta lei, todos os empre
gados ficam obrigados a depo
sitar, até o dia sete de cada 
mês, em conta bancária vincu
lada, a importância correspon
dente a oito por cento da re
muneração paga ou devida, no 
mês anterior, a cada trabalha
dor, incluídas na remuneração 
as parcelas de que tratam os 
arts. 457 e 458 da CLT e a 
gratificação de Natal. a que 
se refere a Lei n~ 4.090, de 
13 de julho de 1962, com as 
modificações da Lei nQ 4.749, 
de 12 de agosto de 1965. 

§ 3~ Os trabalhadores domés
ticos poderão ter acesso ao 
regime do FGTS, na forma que 
vier a ser prevista em 1ef. 

(Â ComissAo de Assuntos 
Sociais - decisJo tePmfna
t i v a.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 55 Srs. 
Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência esclarece ao 
Plenário que, em obediência ao 
disposto no art. 10, § 10, da 
Resolução n~ 157, de 1988, as 
matérias constantes dos itens 
4. 5, 7 e 12 da Ordem do Dia 
não poderão ser apreciadas se
não após a votação dos vetos 
apostos aos Projetes de Lei do 
DF n~s 39, 41 e 45, de 1990, 
constantes dOs itens 1 a 3. 
respectivamente. 

Os referidos vetos tiveram 
seus prazos de tramitação no 
Senado·- trinta dias -esgota
dos, passando a impedir, nos 
termos do art. 4~. tn fine, da 
citada resolução, a apreciação 
de outras materias de interes
se do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- Item 1: 

Veto Parcial 

PROJETO OE LEI 00 DF 

N4 39, OE 1990 

(Inc1uido em Ordem do Dia 

nos termos do 

art. 10, § 10, in fine, 

da Resolução n~ 157, de 1988) 

Votação, em turno único, 
do veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 39. 
de 1990, que dispõe sobre o 
reajuste de vencimentos e 
salários dos servidores ci
vis da administração dire
ta, autárquica, fundacional 
e indireta do Distrito Fe
deral e d~ outras providên
cias (dependendo do relató
rio da Comissão do Distrito 
Federa 1 ) . 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
de 12 de setembro último. 

A Presidência esclarece ao 
Plenário que o veto exige, 
para a s~a rejeição, o voto 
contrário da m"aioria absoluta 
da co~osição da casa. 

A vOtaçãÕ será feita pores
crutfnio secreto. 

Os Srs. Senadores que votarem 
"sim" estarão aprovando o ve
to; os· s·rs. Senadores que vo
tarem "não" estarão rejeitando 
o veto. (Pausà.) 

Em virtude da falta 
de quorum no plenário. a Pre
sidência." vai suspender a ses
sao, ac1onando a campainha 
por dez mi"nutos. convocando oS 
Srs., ~enadores a virem a~ 
plenano. Em·' seguida 
promoverá a- respectiva vota~ 
çao. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 
14 minutos, a sessão é ~ea
berta às 16 horas e 25 
mtnutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está reaberta a 
sessão. 

Persiste a falta de quorum. 

A votação do veto parcial ao 
Projeto de Lei do DF nQ 39/90 
fica adiada. 

Em conseqüência, fica adiada 
a votação do ·i tem 2, sobres ta
dos os itens 4, 5, 7 e 12, fi
cando ainda adiados os itens 
de n 2 s 8 a 11. 

São os seguintes os itens 
que deixam de ser aprecia
dos 

- 2 

Veto Total 
PROJETO DE LEI DO DF 

N• 41. DE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia 

nos termos do 
art. 10, § 10, tn fine~ 

da Resolução n~ 157, de 19881 

Votação, em turno único do 
veto total aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 41. de 1990. 
de autoria do Senador Mauricio 
Corrêa, que regulamenta o art. 
39 da Constituição, relativo 
ao regime jurfdico dos servi
dores das fundações públicas 
do Distrito Federal e dá ou
tras providências (dependendo 
do relatório da Comissão do 
Distrito Federal). 

-4-

PROVETO DE LEI DO Dr 
Ntz. 50, OE 1990 

(Incluido em Ordem do Dia, 
nos termos do 

art. 4Q, tn fine, 
da Resolução n~ 157, de 1988) 

Discussão~ em turno único, do 
Projeto de Lei do DF nQ 50, de 
1990. de i·niciativa, do Gover
nador do Distrito federal, que 
autoriza a desafetação de bens 
de uso comum do povo, situados 
no setor de Habitações Indivi
duais Sul - SHIS, QL 4/9, 
4/11, 4/12. 4/13 e 4/14, Re
gião Administrati~a I. dentro 
do espaço te.rritorial do Dis
trito Federal. e dá outras 
providências (dependendo de 
parecer). 

I 
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- 5-

PROJETO DE LEI DO DF 
N° 53, DE 1990 

(Incluído em Ordem 
do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do DF nA 53, de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
autoriza a Companhia 
Imobiliária de Brasília- TER
RACAP, a doar os imóveis que 
especifica e dá outras provi
dP.ncias (dependendo de 
parecer). 

- 7-

PROJETO DE LEI DO DF 
NSI. 43, DE 1990 

r F.líl regime de ur·gência, nos 
termos do art. 336, c 

do Regimento Interno} 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do DF n~ 43, de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
cispõe sobre o aproveitamento 
de serVidores na carreira ad
ll'i nistração pública da Funda
çgo Zoobotânica do Distrito 
Fecera1, criada pela Lei n~ 
é~. de 29 de dezembro de 1989, 
E oá out1·as providências 
!deoendendo de parecer). 

12 -

PROJETO DE LEI DO DF 

N~ 33, DE 1990 

Discuissão, em turno suple
mentar, do Substitutivo ao 
~rojeto de Lei do DF n~ 33, de 
19SO, ne iniciativa da Comis
sE:o do . Distr·ito Federal 
(apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho), 
que disp~e scbre a criação de 
Quadro de Fessoal da Câmara 
Le~lslativa do Distrito Fede
ral e dá outras providências, 
ter~do 

~~REGER, sob n~ 296, de 1990, 
ti;1 Comi ss§o 

O i retora, ofer·ecendo a re
•::lação do vencido. 

- a 
PROPOS1A DE EMENDA À 

COr-.lSTITUlÇÃO n.a. 3, DE 19.89 

\totaç~o, em pr 1 me 1 r o turno, 
da Propqsta de Emenda à Cons
tituição n~ 3, de 1989, de au
tol~ia do Senador Marco Maciel 
e outros Senhores Senadores. 
oue acrescenta parágrafo ao 
~~, t: 1 59 e a 1 ter a a redaÇão do 
1nc1so li do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

9-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 5, OE 1989 

Votação. em primeiro turno. 
da Proeosta de Emenda à Cons
tituiçao n~ 5. de 1989, de au
toria do Senador Nelson Car
neiro e outros Senhores Sena
dores. que dispõe sobre a re
muneração dos deputados esta
duais e dos vereadores. 

10 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 6, OE 1989 

Votação. em primeiro turno, 
da Proeosta de Emenda à Cons
tituiçao nA 6. de 1989, de au
toria do Senador MQrços Men
donça e outrOs 24 Senhores Se
nadores, que acrescenta artigo 
ao te:.< to corrst i tuci ona 1 pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

11 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 1, OE 1990 

Votação. em primeir9 turno. 
da Proposta de Emenda a Cons
tituição n~ 1, de 1990, de au
toria do Senador Mareio Lacer
da e outros Senhores Senado
res, que acrescenta disposti
vos ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Passa-se, pois, à ma
téria em discussão~ 

Item 3~ 

Veto Parcial 

PROJETO DE LEI DO_ DF 
N~ 45, DE 1990 

(Incluído em Ordem do 
Dia nos termos do 

art. 10, § 10, in fine, 
da Resolução nA 157, de 1988) 

Uiscussão, em tur-no úni
co, do veto parcial aposto 
ao Projeto de Lei do DF n~ 
45 _ _,_de 1990, que dispõe so
bre o regime jurídico dos 
servidores civis das funda
ções públicas do Distrito 
Federal e dá outras prqvi
dênc.ias (dependendo do re
latório da Comissão do Dis
trito Federal). 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala
vra, encerro a discussão. 

A voti:\ção fica ~~diada por 
fa 1 ta de quor·um. 

O SR. PRõSIDF.NTE (Pompeu de 
Sousa) - ~tem 6: 

PROJETO DE DECRETO LEG!SU\"11 VO 

N~ 22, OE 1989 

(Inclúído em Ordem do Dia 
nos termos do 

art. 376, e, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno úni
co, do Projeto de Decreto 
Leoislativo nA 22, de 1989 
{nu 155/86, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o 
texto da convenção n~ 147 
da Organização lnternacio
na 1 do Traba 1110 - O!T. so
bre normas mínimas da Mari
nha Mercante, adotada em 
Genebra, em 1976, durantf" a 
Sexagémia Se~unda Se~s~c da 
Conferência lrrterrtaciona·r 

::. do Traba 1 h o, to:::ndr:-

PARECERES 
306, de 
Comissões: 

era l e sct: n~ 
1990. das 

de Relações Cxter'io
res e IJefesa 
Nacional. conc1uind(.~ por· di1i
gênc1a junto ao f,!íinistéric do 
Trabalho e audiênci~ d~ Comi~
são de Constituição, Justlça e 
Cidadania; e. 

de Cc.r,stii.uiçfc, Ji.Js
tiça e Cidadania, ~t:;lã cor~sti
tucional idade € jur'il;l'icidade. 

(Dependendo de parecer' 
quanto ao mérito da Comis
são de Relações Ex ter ior·es 
e Defesa Nacional.} 

Sol i cito ao nobre Sem-.dor 
Mauro Benevides er·ofir·a o pa
recer da Colnissac -cte P.E.<taçôes 
Exteriores e Defesa I'J~·.cic.nel. 

O SR. MAURO EEPóV!DoS (I .;r;a
CE .· Para proferi,. par~ e-e:· ) -
Sr. Presidente,_ Sr·s. Se1 1<::-~o- _ 
res, esta Casa é cna.rr•2"QC~, nos 
termos do art. ~~g, 1 PC i ::l' 1 , 
da Constituição F€'0erz:1. _a 
pronunciar-se sobr-e c ~rcjéto 
de Decreto Leg1sietivo !I;., ~~r:-
9, de 1986, r,<:! C.D, q11e ar:r·.va 
o texto da Conve1.ção r.t 14'1 C.l2!t 
Organizaç:ão Tntr:,rnacio:1al tio 
Trabalho- OIT, sol'' E>- nor!I!<:IS 
mínimas da r·~arinna 1/:€::" cante., 
adotada em Genet:ra, ~m 197G, 
durante a 62a Sessão da Conie
rência Internac_iorJa.l do T!-2:'
balho. 

Trata-se, conforme aponta 2 
Exposição de r-llotivos do Exm:il: 
Sr. M1nistro das Re1ações Ex
teriores, de Conver•ç.·;;~u pr::1a 
qual os paísBs signaté1 ios 
" ... se compr·ometem a ZCIO't.éd e 
implementar· uma legis·1açã •. , ~c
bre normas de segur·ança e ~~i
g iene a bordo dos n-:ovi os me_r
cantes, bem como r· o:: i,< í mHS •.!pr~c-
priados de tr·aOOl 1\r,) e de 1-_:,~·e
vidência social (~!l! 'Í'<;!\J("t ê1:S 
marítimos". 
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O Sr. Ministro de Estado do 
Trabalho, acolhendo os parece
res da Comissão Tripartite 
instituída pela P.ortaria n~ 
3.093. de 20 de março último, 
e da Comissão de Direito mo 
Trabalho, pronunciou-se favo
ravelmente a que o Brasil ra
tifique a referida convenção~ 
uma vez que suas cláusulas ja 
estão incorporadas à legisla
ção brasileira. De fato. além 
do Decreto n~ 87.648, de 24 de 
setembro de 1982, que estabe
leceu o Regulamento do Tráfego 
Marítimo, diversos outros di
plomas legais brasileiros de
terminam as normas que devem 
reger os temas abordados na 
Convenção n~ 147. Citem-se, em 
particular. os Decretos n~s 
46.130, de 2 de junho de 1959, 
e 86.648, de 24 de setembro de 
1982, que se referem especifi
camente ao alojamento do pes
soal a bordo, às normas de se
~urança e higiene do trabalho, 
as condições de emprego e de 
vida a bordo, a duração do 
trabalho, bem como o Decreeto 
n~ 87.648, de 1982, e a Lei n~ 
2.180, de 5 de fevereiro de 
1954, que normatizam o exercí
cio da jurisdição e controle 
sobre os navios matriculados 
no ter·rit6rio brasileiro. 

Com relação aos instrumentos 
internacionais mencionados no 
art. 5-'1;. § 1 ~. letras a, 
b e c. permito-me recordar que 
a Convenção Internacional para 
a Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar, de 1960, foi alterada 
posteriormente, em 1978, 1981 
e 1983; essa última emenda 
deverá entrar em vigor a 1~ de 
julho .próximo. Quant·o às re
gras internacionais para pre
venir abalroamentos no mar, de 
1. 960. foram as mesmas a 1 tera
das pelas emendas de 1972 e 
1981, tendo esta última entra
do_ em vigor· em 1J<. de JUnho de 
1983. 

Da Exposição de Motivos do 
Sr. Ministro das Relações Ex-
ter-1 ores consta. a i nda, a ob
servação de que teriam ocorri
do exceções levantadas pelo 
Sr. Ministro do Trabalho ·no 
que diz respeito aos conceitos 
relativos à liberdade sindical 
constantes do texto da conven
ção em apreço. Seriam Questões 
referentes às comissões ali 
previstas, que estariam incom
patíveis com a Constituição 
bras i leil~a. Embora ainda esti
véssemos no regime constitu
cional anterior, parece-nos 
que a questão suscitada mere
cia uma apreciação mais porme
norizada, ctaf por que propuse
mos fossem ouvidos o Sr. Mi
nistro do Trabalho e Previdên
cia Social e a dout~ Comissão 
de Constituição, úLIStiça e 
Cidadania. ouv1da a SrD Minis
tra, sua con~u 1t.or i a assim se 
r-..:!Jr .... ,..,':'·CU' 

11 Nenhuma 
quanto à 
presente 

dúvida subsiste 
conveniência do 

ato 
i nternac 1 ona 1 . " 

A douta Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, 
em brilhante parecer da lavra 
do eminente Senador Jutahy Ma
galhães, se pronuncia pela 
"constitucional idade, juridi
cidade e boa técnica 1egisla
t i v a do di p1 orna l·ega 1 em 
tela". 

Em conseqüência do exposto e 
da relvância dos assuntos ver
sados no texto da matéria, o
pino favoravelmente à sua 
aprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - o parecer conclui fa
voravelmente à matéria. 

Passa-se 
projeto. 

discussão 

Em discussão. (Pausa.) 

do 

Não havendo ~uern peça a pal~
vra, encerro a discussão. 

A votação do proj etc fi c a a·· 
diada por fal·ta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Item 13: 

Redação final 

PROJETO DE LEI DA .. CÂMARA 

N~ 18, OE 1990 

Discussão, em turno úni
co, da redação fi na 1 
(oferecida pela Comissão 
Oiretora em seu Parecer nJ<. 
297, de 1990) sobre as ·E
mendãs do S€nado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 18, de 
1990 (n~ 4.895/84, na Casa 
de ori~em), de iniciativa 
do Pres1dente da RE>p(Jblica, 
que dispõe sobre a Política 
Nacional de_P-.rqu'ivos Públi
cos e Privados, c dá ot;tt as 
providências. 

Em di seus sãO a r9daÇão fi n_a l . 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala_
vra. encerro a discussão. 

Encerrada a discussão-. a r e
daçãO final é considerada de
finitivamente aprove.da nos 
termos _do art. 324 do- flegi men
ta Interno. 

O projeto volta à Câmara dos 
Deputados. 

É a seguinte a matéria 
aprovada: 

Redação fi na 1 das entendas 
do Senado ao Projeto de Lei 

da Câmara na 
(nQ 4.895/84, 
origem). 

18. de 1990 
na Casa de 

A Comissão Diretora apresenta 
a redação final das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n~ 18, de 1990 (n~ 
4.895/84. na Casa de oriqem) 
que dispõe sobre a Pol1ticà 
Nacional de Arquivos Públicos 
e Privados. e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões.da Comissão, 
11 de setembro de 1990. 
- Alexandre Costa. Presidente 
- Pompeu de Sousa, Relator 

Antônio Luiz Maya Aureo 
Mel lo. 

ANEXO AO PARECER 

NJ< 297, OE 1990 

Dispõe sobre a politica 
nacional de arquivos públi
cos e privados, e dã outras 
providências. 

O Congresso Nacional decre
ta: 

Emenda na 1 

(Corresponde à Emenda nA 1 - CCJ) 

Suprima-se o_art. 22. 

Emenda na 2 

(Corresponde à Emerida n~ 2 - CCJ) 

O caput do art. 27 passa a 
vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 27. É cri ado o Con
selho Nacional de Arquivos 
- CONAR, órgão vinculado ao 
Arquivo Nacional, que 
definirá a política nacio
nal de arquivos, como órgão 
central de um Sistema Na
cional de ArqulvoS 
SINAR." 

O SR. 
Sousa) 
tét'Ül 
Dia. 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Es_.fã encerrãâa a ma

constante da Ordem do 

Volta-se à lista de oradores. 

ConcedO a palavra ao nobre 
Senador Cid Sabóia de 
Car·val ho. 

O SR. CID SABÓIA DE CAR
VALHO (PMDB- CE. Pronuncia o 
s_egu i nte di sçur-_s_o.) - sr. Pre..: 
sidente, Srs. Senadores. ainda 
se desenrola a apuração do 
pleito recentemente ocorrido 
no Brasfl. Entendo que já che
gou a hora de uma profunda re
flexão; uma reflexão sobre os 
votos em branco; uma reflexão 
sobre os votos nulos: úma re
flexão do-próprio Parlamento~ 
por que não dizer. também, uma
revisão. pela Justiça Eleito
ral, da chapa que foi apresen
tada ao povo. porque indiscu-
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tivelmente houve mufta difi
culdade para preenchimento da
quele documento, condutor da 
vontade do eleitor brasileiro. 

Hoje fala-se muito do prbtes
to popular contra a çlasse po
lítica brasileira. E evidente 
qUe ~ss~ prote~to existe. como 
tambem e evidente a dificulda
de naquilo que poderíamos cha
mar de execução do voto, a a
plicação da vontade do 
eleitor. · 

Num Pais onde os analfabetos 
votam, poderia a chapa ser 
mais simples, poderia o modo 
de expressar a vontade, de ex
pressar a escolha do eleito, 
ser bastante simplifiCado e de 
acordo com o nível de certa 
categoria de eleitores brasi
leiros; aqueles que democrati
camente. foram chamados a vo
tar, muito embora sejam anal~ 
fabetos. 

Sr. Presidente, srs. senado
res, o protesto não nos espan
ta de modo a~gum. afinal. 
desenvolveu-se no Brasil uma 
campanha generalizada contra o 
parlamentar brasileiro, fosse 
ele bom, fosse ele mau~ fosse 
ele medianamente bom, nao im
portava, todos sofreram uma 
brutal generalização. 

Mas essa campanha não foi 
gratuita e houve o~ortunfdades 
em que comparecia a tribuna do 
Senado, exatamente para trazer 
luzes que me fossem possfves 
naquela ocasião a respeito 
desse problema. 

o Congresso estava sendo mui
to desejado nas suas fUturas 
vagas, e era preciso, como na 
verdade foi feita, uma campa
nha de desmoralização para que 
mais fáceis ficassem as cadei
ras à cobiça dos poderosos do 
PafsT 

Estamos numa reflexão sobre a 
eleição recentemente ferida no 
Brasil, e lamentavelmente não 
podemos fazer essa reflexão 
sem que passemos pela influên
cia do poder económico e pela 
influência do próprio Estado. 
Gover'nos estaduais, governos 
municipais influíram direta
mente no resultado do pleito. 
Para se fazer uma avaliação da 
influência do poder economico, 
basta uma aná 1 i se ,mui to 
simples. Nomes que não eram 
populares, pessoas que não fa
ziam parte da vida pública, 
cidadãos e cidadãs que se res
tringiram aos seus absolutos 
interesses pr1vados, essas 
p~s~oas assomaram ao palco po
lltlco e se elegeram. 

Tivemos, em contrapartida, ·a 
derrota de políticos notáveis, 
com a carreira brilhantemente 
feita. com os caminhos formi
davelmente percorridos com 
dignidade e honra. Dignidade e 

honra podem não ter sido moeda 
vigente no pleito Que acabou 
de ser executado no Brasil. 

Basta examinar, Sr. Presiden
te. Srs. Senadores, a lista 
dos prováveis eleitos e vamos 
encontrar pessoas que nunca 
tiveram uma preocupação públi
ca, nem mesmo a preocupação 
com o exemplar pagamento de 
impostos, mas que 1 ograram 
extraordinário êxito. 

O Sr. Nelscn Wedektn 
te-me um aparte, 
Senador? 

Perm1-
nobre 

O SR. CIO SABÓIA OE CAR
VALHO- Concedo o aparte a V. 
Ex• 

o Sr. Nelson Wedekin - Nobre 
Senador Cid Sabóia de Carva
lho. quero cumprimentá-lo pelo 
seu pronunciamento. porque V. 
ExA aborda um tema pouco con
siderado, sobretudo pela gran
de imprensa do nosso Pafs e 
pelos analistas políticos. 
muito mais preocupados com os 
fndices das pesquisas eleito
rais do que com este fenômeno 
que é cada vez mais grave em 
todos os processos eleitorais, 
que é o abuso do poder 
económico. Penso mesmo, e digo 
a V. Ex~ com bastante franque
za que a ~ustiça Eleitoral de
veria preocupar-se bem mais 
com a busca de mecanismos ca
pazes de combater esse abuso 
do poder econõmico, porque, na 
verdade. o baixo nfvel das 
campanhas eleitorais está a 
ele afeito, tornando-se cada 
vez um problema mais grave, 
mais acentuado. Então, esse 
abuso do poder económico acaba 
por deformar. por deturpar a 
vontade eleitoral nas urnas. 
Assim, quando V. Exa está a
bordando esse problema, aborda 
aquele Que, a meu juízo, é o 
principal problema das campa
nhas ele i torais _do momento po
lítico brasileiro de hoje. Por 
isso cumprimento V. ExA e re
forço essa sua consideração na 
linha de que, se não houver 
mecanismos, se não houver ins
trumentos para se combater o 
poder económico, nós não pode
remos falar em democracia ple
na no nosso Pafs. Meus cumpri
mentos, nobre Senador Cid Sa
bóia de Carvalho. 

O SR. CIO SABÓIA OE CAR-
VALHO- E o pior, Senador Nel
son Wedekin, é que agora o po
der económico dispõe de um 
instrumento formidável, as 
pesquisas, os institutos de 
pesquisa. Essas pesquisas ini
ciais são muito mais impor~an
tes do que as finais. Elas são 
ençom~ndadas a preços 
consideráveis e não há como se 
conferir se uma pesguisa tem 
uma perfeita indicaçao, porque 
o pleito vai ser realizado me
ses após. 

Mas, essa pesquisa, Senador 
Nelson Wedekin, tem a aptidão 
de desestimular no nascedouro 
a candidatura democrática de 
um cidadão, ao mesmo tempo em 
Que tem o poder de bem funda
mentar uma pretensão meramente 
capitalista a um bom resultado 
do pleito. Lança-se um cidadão 
saído, talvez, de qualquer im
pério do dinheiro nacional e 
se a pesquisa o indica, os que 
têm a tendência do voto útil 
de logo se aliarão àquele pre
tendente a uma cadeira no Se
nado, na Câmara ou ao governo 
do estado ou ao cargo de vice
governador, de prefeito. qual
quer cargo eletivo do País. 

A pesquisa tem, portanto, um 
poder extraordinário como veí
culo de propaganda, como mi
dia, como instrumento a ser 
utilizado larQamente. porque 
pesquisa hoje e matéria prefe
rencia1 das manchetes dos 
grandes jornais do Brasil. 
Pode-se não conseguir espaço 
para uma pesguisa científica 
ou universitaria. mas a pes
quisa eleitoral, no decréscimo 
do futebol brasileiro, substi
tui toda a paixão P.Or aquele 
esporte. E hoje há uma bolsa 
de apostas no Brasil acompa
nhando essas pesquisas. Os 
institutos de pesquisa hoje 
são fontes milionárias de ar
recadação de altas verbas e de 
fornecimento de matérias pre
ferenciais para as grandes re
vistas. as grandes publicações 
nacionais e os diários da nos
sa imprensa de maior circula
ção e de maior 
respeitabilidade. 

As pesquisas iludem por in
teiro, porque enquanto parecem 
apurar o resultado. elas o 
determinaram. Isto foi feito 
antes da apuração. que pode 
ter sido até correta. mas o 
induzimento terá sido muito 
mais sério do que a apuração 
desses dados. 

O Sr. Odacir Soares -
Permite-me V. EX~-uma aparte? 

O SR. CIO SABÓIA DE CAR-
VALHO- Ouço V. Ex 4 com multo 
prazer. 

O Sr. Odacir Soares - Ontem, 
Nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, n6s tivemos aqui 
neste plenário oportunidade de 
debater essª questão das pes
Quisas. nesfas eleições. em 
decorrência de discurso aqui 
pronunciado pelo nobre Senador 
Mansueto de Lavor. v. ExA hoje 
volta ao mesmo tema, 
analisando-o sob enfoque novo 
e que me parece muto proceden
te. porque a pesquisa. em si 
mesma .• ela é indutora, ela en
caminha o voto do eleitor, 
quer se~a elaborada de forma 
cientff1ca ou não. Ela inter
fere no processo ~emocrático e 
no processo eleitoral, causan-
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do prejuízos, e induz1ndo
1 

in- aqui novamente dlscutindo in
clusive~ con~orme v. Ex re- fru~jferamente, depois de ver
gista muito bem, o chamado mos mais um resultado das ur
voto útil, o chamado voto do nas influenciado por essas 
eleitor indeciso. o mais gra- pesquisas que se repetem ca
ve, porém, oçorreu também nes- • marcialmente, . criminosamante 
ta eleição, quando se trata da em nosso Pafs. 
pesquisa criminosa. da pesqui
sa criminosamente utilizada 
para o fim específico de fazer 
com que este ou aquele candi
dato possa ganhar as eleições, 
como aconteceu em Rondonia. 
Disse aqui ontem que o Ibope 
realizou em Rondônia um série 
de pesquisas. todas elas cri
minosamente produzidasy e com 
os resultados criminosamente 
obtidas, chegou ao ponto de, 
no próprio dia da eleição, por 
volta de meio-dia, realizando 
a chamada pesquisa de boca~de
urna, dar um resultado que 
terminou, já no dia seguinte. 
sendo negado pelas urnas. Es
tou dizendo isso e registrei 
ontem essas observações isen
to. porque ganhei as eleições~ 
apesar das pesquisas do Ibope. 
o Ibope realizou três ou qua
tro pesquisas em Rondônia e, 
ao contrário de todos os ou
tros institutos, os seus re
sultados sempre foram diferen
tes dos obtidos pelos outros 
institutos. No dia das elei
ções, o Ibope colocou-me na 
Capital do Estado com um fndi
ce de 18% e o meu principal 
adversário com um indice de 
37%. Na capital do meu Estado 
eu obtive, apuradas as urnas, 
mais de 60% dos votos válidos, 
o que indica, inclusive, a 
forma criminosa como foi con
duzida a pesquisa e como foi a 
mesma divulgada. V. Ex~ aborda 
uma questão séria. Temos que 
faze~ aqui. no Senado Federal, 
no Cong~esso Nacional, uma ~e
ava 11 ação 1 ega 1 da questão 
pesquisa no Brasil e pa~ece-me 
ser muito oportuno o projeto 
do nobre Senador Humberto Lu
cena, que disciplina essa 
questão. trazendo-a à discus
são do Congresso Nacional, 
projeto esse que, neste momen
to, se encontra na comissão de 
Constituição, Justiça e 
Cidadania. V. ExA aborda uma 
questão séria. que interfere 
no processo democrático, no 
processo eleitoral e que pre
cisa ser revista urgentemente 
pelo parlamento brasileiro, 
porque a pesquisa se tornou, 
no Brasil, mero comércio de 
venda de resultados chamados 
estatisticos. Cumprimento v. 
ExA e chamo a atenção desta 
Casa. inclusive da Comissão de 
Educação, onde se encontra em 
discussão a matéria, para a 
qual já foram convocados todos 
os diretores dos institutos de 
pesquisa; chamo a tenção do 
Parlamento para que possamos 
realizar um verdadeiro diag
nóstico sobre o assunto, que é 
dos mais importantes. porque 
daqui a dois anos essa mesma 
questão vai voltar à tona, vai 
voltar à baila e nós estaremos 

O SR. CID SABÓIA DE CAR
VALHO- Agradeço a V. Ex 4 o 
oportunfssimo aparte que acaba 
de me oferecer. Eu sabia do 
drama que V. ExA vinha sofren
do na disputa pela reeleição e 
esse crime poderia não apare
cer,- esse delito poderia ficar 
encoberto, se a eficiência do 
Ibope do seu Estado fosse 
maior. Para sorte de V. Ex~ o 
Ibope é deficiente no seu Es
tado, mas no meu Estado ele 
não é deficiente, muito pelo 
contrário: os institutos de 
pesquisa são altamente acredi
tados no Estado do Ceará. No 
meu Estado, v. ExA seria uma 
vitima dessa prática: no seu, 
conseguiu escapar milagrosa
mente dessa técnica de midia, 
dessa técnica de influência, 
dessa técnica de propaganda 
indireta ou direta, não sei 
nem como conceituar esse tipo 
de propaganda, mas que é abso
lutamente ilícito. 

O Sr. Odacir Soares- É a 
mais moderna técnica de propa
ganda hoje utilizada no 
Bras i 1. 

O SR. CID SABÓIA DE 
VALHO - Não tenha dúvida. 

CAR-

E isso é tolerado pela Uusti
ça Eleitoral. Nós temos Qrande 
preocupação com os cand1datos 
que são do rádio, com os can
didatos que são da televisão, 
mas ninguem tem cuidado com os 
governadores, porque os gover
nadores lançam candidátos e, 
lançados os candidatos. os go
vernadores passam a fazer a 
propaganda indireta mais bri
lhante, a propaganda do seu 
governo, ativa, dia e noite na 
televisão, aquela propaganda 
diretamente oferecida ao 
público. E é claro que o pú
blico vai associar que o can
didato do Governador é fulano 
de tal dos anzóis. que esse é 
quem deu o apoio àquele Deus 
que desponta nas emissoras de 
televisão. 

~m Brasflia, espantou-me, por 
exemplo, a facilidade com que 
esse cidadão Octávio burlava a 
lei eleitoral. Ele tinha 
noticiários na televisão: 
"Pau 1 o Oct.ávi o informa", o di a 
todo; "Paulo Octávio informa": 

·subiu o dólar; Paulo Octávio 
informa. Estava-se em plena 
campanha eleitoral, quando 
Paulo Octávio era um disputan
te de uma das cadeiras da Câ
mara dos Deputados. Casa boa e 
confortável é com Paulo 
Octávio. Os melhores edlfi
cios, com Paulo Octávio. Paulo 
Octávio contribuiu sobejamente 

para a moradia em Brasília, 
Isso. em plena campanha 
eleitoral. E o nosso Presiden
te, que está dirigindo a ses
são. que acaba de disputar a 
cadeira do Senado pela segunda 
vez. esse, coitado~ não é 
construtor, não tem estação de 
rádio •. nãó tem dinheiro. não 
tem nada. claro que parte para 
uma desvantagem 
extraordinária. Isso é tolera
do pela Vustiça Eleitoral: 
Justiça Eleitoral que tolerou. 
até mesmo, a candidatura do 
Sr. Joaquim Roriz, num péssimo 
exemplo que leva àquela 1déia 
de que está sendo necessária 
no Bras i 1, pelo Poder 
Judiciário, não pelo Poder· Le
gislativo nem pelo Poder Exe
cutivo, mas está sendo 
necessária uma revisão dos 
princípios que estão norteando 
a Justiça Eleitorol, através 
do próprio Poder Judiciário. 
Já há quem defenda. numa futu
ra reforma constitucional.que 
as atribuições da Uustiça E
leitoral possam f'icar entre
gues ao Poder Uudiciário como 
um todo, sem necessidade dessa 
especialização, ~arque algumas 
decisões da Justiça Eleitoral, 
por se darem num campo pol 1ti
co, estão mais politicas e 
mais eleitor·ais do qvc de n~· 
tureza jur·iuica. 

Essa é~ verdade, e esse ver
dade está pr·eocupan<}u ó todos 
os brasileiros. São l'ef'lexões 
sobre uma eleição que acaba 
de ... 

o Sr. Odacfr Soares -
Concede-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID 
CARVALHO - Ouço 
muito prazer. 

DE 
com 

O Sr. Odaci r S.oare:S ·- Nobre 
Senaoor Cid Sabóia de Carva·~ 
lho, aproveit&ndo-me Ua ~olo
cação que V. Ex.: fez scbre o 
Poder Judiciár·io J.;ens~' que. nós 
politicas. nós Partidos polí
ticos, tt:!mos, neste momeni.v, 
ainda uma oportunldade ce e·· 
·xercer a 1 gur:1 tipo ue í i ~(.;aTi
zação sobre essas . el€içG&z, 
quando exatdtnente fore1~1: apr·e
ciadas pela Just1ça Eie.it<.:ral 
as prestações de contas dessas 
eleições. Lamentavelmente. 
nós. politicas, e nós, ~artf
dos, nos omitimos rleste momenR· 
to, que é um dos mais impor
tantes do ~recesso eleitoral. 
Como V. Ex agora faz referên
cia de maneira jocosa e proce
dente ao fato de, um dia, vir' 
a Justiça Eleitoral a se inte
grar ao Poder Judiciário, cu 
gostarfa de colocar· sss<;:~ ques
tão, que é fundamental, que se 
vi ncu 1 a ao abuso do podet' 
económico. Este é exatam~;,te c 
momento da fiscalização. d~s 
prestações de contas dos Par-" 
tidos e das can;p8ilttas ozleit.o
rais milionária!), que fotaw 
feitas neste. País. 
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O SR. CID SABÓIA DE 
CARVALHO - É evidente que se 
um candidato tem um edifício 
para anunciar a venda de apar
tamentos, com o seu nome, dan
do p~eços módicos, está ~m me
lhor situação para disputar 
uma eleição. do que um outro 
postulante de condição 
proletária. 

o Sr. ~oão Lobo 
ExA um aparte"? 

Permite V. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Ouço com muito prazer o Se
nador Voão Lobo. 

O Sr. ~cão Lobo - senador Cid 
Sabóia de Carvalho, V. Ex~ 
sempre diz, em tom, natural
mente, de brincadeira com os 
seus colegas, que vai passar a 
cobrar cachê pelos seus apar
tes e pelos seus discursos. Eu 
não sei se eu pagaria cachê, 
mas tenho uma enorme satisfa
ção em ouvir os pronunciamen
tos de V. ExA, é evidente, eu 
me deleito com a cultura, com 
a colocação enfática que V. 
ExA faz dos assuntos que abor
da nesta Casa. gostaria, ape
nas, nobre Senador, de dizer a 
V. ExA que a Imprensa Nacional 
apregoou que o resultado dos 
votos brancos e nulos era o 
recado que o eleitorado estava 
mandando para os políticos. 
Penso que devemos estudar bem 
este recado, que devemos 
recebê-lo, pelo menos eu o 
recebo: precisamos regulamen
tar e disciplinar cuidadosa
mente o seguinte: primeiro, 
essa história de pesquisa e
leitoral é uma indústria ver
gonhosa, que se está criando 
neste País; segundo, o método 
complicadíssimo de se votar, e 
terceiro, o responsável, n5o o 
único resposável. mas um dos 
responsáveis por esta quanti
dade de votos brancos e nulos 
e o voto concedido ao 
analfabeto. Como é que se faz 
uma chapa compl icadfssima como 
essa que foi oferecida ao e
leitor brasileiro, e quer-se 
ainda, que o analfãbeto acerte 
a votação? Gente alfabetizada 
tem dificuldade em votar na
quela chapa, quanto mais o a
nalfabeto, tolhido por tudo, 
pelas coisas escritas, tolhido 
por aquela caneta que ele tem 
que pegar para riscar ou, en
tão, ~ualquer outro tipo de 
apreciação de uma cédula que 
ele não sabe se está de cabeça 
para baixo ou não. Como é que 
oferecemos uma chapa dessa e 
v.amos estranhar depois. a quan
tidade de votos brancos e nu
los que ocorreram nesta 
eleição: Essas as lições que 
recebo. A política para obra
sileiro, pelo menos para o 
povo da minha terra, é uma 
festa, é quase um carnaval. Os 
comícios são tocados a trio
elétrico e célebres cantores 
nacionais. O povo baila nas 
ruas nas noites de comfcio. O 

povo brasileiro adora políti
ca, ador~ campanha eleitoral. 
gosta de campanha eleitoral e 
gosta de votar. Se não votou 
certo. a culpa é nossa, dos 
políticos, que lhes oferecemos 
uma chapa complicadfssfma e 
permitimos que o analfabeto 
votasse e transformamos esse 
voto em obrigatório. O voto 

.deveria não ser obrigatório 
mas f~cultativo. Vota quem 
quer. E um absurdo que um pafs 
de formação democrática crie 
um instrumento de pressão na 
obrigatoriedade do voto. Por 
isso, recebo esse recado das 
urnas. Primeiro, com relação 
às pesquisas eleitorais; os 
institutos de pesquisa devem 
ser rigorosa e seriamente dis
ciplinados neste País. Segun
do. a questão do voto do anal
fabeto precisa ser revista. 
Sei que o analfabeto é um ci
dadão. mas um cidadão para vo
tar precisa ser pelo menos 
alfabetizado. Sou um cidadão e 
não posso receitar remédio 
para ninguém, porque não sou 
médico. Então, dever-se-ja 
criar ~ma imposíção para o di
reito de votar do homem. do 
cidadão: que ele soubesse pelo 
menos ler .. Eram estas as ob
servações que me ocorriam ao 
brilhante discurso de V. Exa 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Agradeço a V. Ex~ o aparte. 

Na verdade, a leitura mais 
simples que se faz da recente 
eleição é esta: o povo mandou 
um recado aos polfticos, atra
vés dos votos brancos. dos vo
tos nulos e, também, através 
da ausência do eleitor nas 
urnas. Esse recado é importan
te, mas há outros que estão 
contidos também nos 
resu 1 tados. 

O Sr. Mário Covas 
concede um aparte: 

V. Exll me 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
-Ouço V. ExA com todo prazer. 

O Sr. Mário Covas- Senador, 
vou falar com a autoridade de 
'alguém que concorreu à eleição_ 
e perdeu. A 1 i ás. penso oue 

~~~~f~~- À;mve~~~~ç=~mo~ã~or~: 
gados a explicar a vitória. 
Derrota é até muito fácil de 
explicar: o outro teve mais 
voto do que nós; isso explica 
suficientemente o fato. Nós 
temos. hoje, 72 senadores e 
400 e tantos deputados .. será 
que .o recado teria sido para 
os pol fticos? Se foi um recado_ 
verdadeiramente, teria que ser 
às instituições e não aos 
po1fticos. E não creio que o 
povo esteja contra as insti
tuições democráticas: po-rt.;m
to, não aceito o recado como 
tal. O povo votou de acordo 
com o que achou que tinha que 
votar e votou segundo as con
dicionantes que formam a sua 

maneira de ser nesse instante. 
Um analfabeto votando ~ e ~
voto para o analfabeto nao e 
compulsório, é facultativo
toma maior cuidado para votar 
do que o alfabetizado por 
inteiro. Porque ele. realmen
te, está executando algo que é 
do seu desejo. em relação ao 
qual ele sequer é obrigado. 
Não é por aí que o número de 
votos brancos e nulos 
aconteceu Há dezenas de 
razões. E evidente que somos 
tentados, em cima do processo 
eleitoral, a fazer a análise 
histórica dos acontecimentos, 
e tudo isso precisa um pouco 
da perspectiva da história; 
precisamos de mais tempo para 
isso. Evidente há falhas. 
Lembro-me de ter apresentado a 
esta Casa. recentemente. um 
projeto pelo qual o horário 
gratuito _de televisão deveria 
ser ao vivo. Era uma forma. 
primeiro, de confrontação com 
o poder económico. A idéia do 
horário gratuito como elemento 
de equalização e oportunidade 
de natureza eleitoral acabou 
se tornando, pelo seu preço e 
pela sua m~neira de ser feito, 
absolutamente o contrário da
quilo que se imaginava- aca
bou produzindo candidatos, es
condendo candidatos; e de 
qualcuer maneira, mesmo aos 
candidatos não produzidos, a 
montGgem do programa_oferece 
uma cportunidade de mudar-lhes 
a face. Mais do que isso. o 
horário gratuito acaba sendo 
um instrumento de aparecimento 
dos candidatos majoritários e 
não dos candidatos proporcio
nais que, com isso. têm muito 
pequena oportunidade. Vemos de 
três anos consecutivos de e
leições, a última das quais de 
Presidente da República, de~ 
pois de 30 anos sem eleições. 
Viemos de uma e1eiç~o. este 
ano. QUe ocbrr·eu em outubro, 
ao contrário do que tradicio
na 1 mente ocorre. ern 15 de 
novembro. Viemos de um plano 
económico que, ceriamente. me
xeu com a vida das pessoas. 
Elas todas gostar iam que o 
Plano desse certo, todos n6s 
gosté,r f amos. Mas. sem dúvida 
alguma, o Plano mexeu com a 
vida das pessoas e elas estão, 
hoje, mui to vo1 tadas para den_
tro dos seus próprfos proble
mas, para poder encarar adi
cionalmente uma decisão que 
elas adiaram o máxi_mo possí
vel . Quem foi candidato sen
t1u isso, mesmo na eleição 
majoritária. O que dizer da 
eleição proporcional, que, 
tradicionalmente, ainda é me
nos aguerrida, interessa menos 
ao eleitor d9 q~e a eleição. 
major·i:tár·ia? E evidente que 
temos de caminhar para algumas 
outras coisas. Temos que cami
nhar parã o fato de enfatizar 
partidos via votacão ~ropor
cional, através do voto dis
trital. transformada em elei
ção majoritária, de tal manei-
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ra qué em cada local se tenha 
a luta local tal qual a de go
vernador ou de senador. seja 
sempre uma luta majoritária~ 
embora para um cargo do 
Legislativo. Temos que cami
nhar para uma nova modalidade 
de horário gratuito de televi
são. gue foi uma conquista 
democratica, mas que se trans
forma, aos poucos. pela sua 
deformação. até pelo seu bom 
uso, pelo uso tecnologicamente 
mais avançado. numa forma de 
mistificar, numa forma de a
dulterar a fisionomia dos 
candidatos. De modo qUe acho 
que estamos analisando tudo 
isso em função dos aconteci
mentos. Estamos, muito rapi
damente, procurando nos deso
brigar do fato de que o povo 
teria mandado aos politicas um 
recado especial. E todo mundo 
nos lembra isso. De repente. 
ganha-se o conteúdo da genera
lidade- que é uma constante 
neste PaÍs, a.busca da equali
zação de todo mundo. Aqui, se 
se está presente em Brasília. 
somos cobrados guando vamos à 
base, porque so aparecemos às 
vésperas de eleição: se esta
mos na base. somos cobrados 
porque fomos eleitos senador é 
deveriamos estar trabalhando 
aqui e faltamos a uma votação 
importante. Mas isso sempre 
foi assim e sempre vai ser 
assim. Não estamos diante de 
um cataclisma. houve uma ten
dência de natureza eleitoral 
que tradicionalmente. neste 
Pais, se manifesta de forma 
diferente e que, nessa ocas
ião, ganhou um contorno que. 
no meu modo de entender~ nas
ce, ·muito em função dos acon
tecimentos recentes neste 
Pafs: a eleição de um novo 
Presidente, de um estilo de 
governar, da própria figura do 
Presidente, da reproduçao dis
so em certos estados. do papel 
que os meios de comunicação de 
massa vão ganhando em cada 
eleição. As figuras ligadas à 
televisão e ao rádio levam. 
com isso. uma vantagem extra
ordinária, mas eu não creio 
estarmos diante de um 
catacl isma. E aquela 1 ição 
que, afinal, o voto nos dá, 
não é a que devamos aprender 
no instante eleitoral. No ins
tante eleitoral se aprende a 
eleição~ que tendência poli
tica o Pais assume naquele 
instante. Mas. é evidente, que 
não se hã de aprender, na e
leição. ã lição de que O. poVO 
desacredita das i nst.i tu i ções 
de natureza democrática, até, 
porque esta é a única que é 
testada a cada pra+o. por in
termédi-o do voto. E preciso um 
pouco de perspectiva de histó
ria, um pouco de horizonte, de 
mais algum tempo para se .ana
lisar os acontecimentos recen
tes. as suas razões, as moti
vações que levaram o povo a 
tomar essa ou aquela direção. 
Eu tenho para mim, e sempre 

afirmo isto: o povo não erra, 
o povo pode ser até iludido. 
mas ele tem raz6es para agir 
dessa ou daquela maneira aue, 
em geral, nós temos que buscar 
nas chamadas elites. As elites 

'não se circunscrevem aos polí
ticos ou não se circunscrevem 
aos que detêm mandato. e as 
instituições democráticas não 
se esgotam no Senado, na Câma
ra ou nas Assembléias 
Legislativas. Portanto. se o 
recado está direcionado para 
ir, ele é muito mais abrangen
te do que aos politicas e às 
instituições de natureza 
parlamentar. Eu tenho para mim 
que o fato obedece a outros 
parâmetros: de dúvida real, de 
busca de dec·i são. em face de 
um quadro difícil de ser veri
ficado, analisado, e, portan
to, de obedecer como contra
partida a algum tipo de 
reação. A médio prazo. encon
traremos a maneira de aprofun
dar todas essas reações. mas 
acho que aquilo que nos convo
cam a observar como lição. se 
cada um de nõs tivesse que es
perar o instante da eleição 
para fazê-lo. então, realmen
te, as instituições estariam 
muito mal. Eu tenho para mim 
que a grande maioria dos polf
ticos, sejam eles senadores ou 
deputados, a lição que se pre
tende estende-se às subjacen
tes a esta eleição. já é por 
eles praticada. Há exceções, 
mas, afinal. fazemos parte da 
sociedade chamada família hu
mana, e, portanto, sujeito aos 
erros como qualquer outro 
agrupamento. · 

Nesta Casa, tenho visto exem
plo de conduta que absoluta
mente contradiz uma posição 
como essa. se ela tivesse a 
intenção de meramente circuns
crever-se a este recado. Era 
isto, neste instante, com a 
auto~idade de quem concorreu e 
perdeu. e tenho uma posição 
absolutamente despretenciosa 
em relação ao fato. Mas se o 
povo votou em outros candida
tos, votou simplesmente porque 
os achou, na conjutura, melhor 
solução. Quem fala com essa 
autoridade- é a única que eu 
invoco. é a ún1ca que tenho 
nestw instante admite que 
nós precisamos de algum tempo 
para i r ªo fundo dessa 
questão. QUalquer solução que 
nasça no torvelinho da paixão 
causada por um acontecimento 
que sequer está esgotado, há 
segundos turnos para disputar, 
seria alguma coisa que. a ri
gor, não levaria em conta to
dos os parâmetros que circuns
creveram es_sa ele i çã?. 

O Sr. C1d Sabóia de Carvalho 
-Muito obrigado a v. Exa Que
ro fazer algumas observações a 
respeito do seu aparte. 

Primeiramente,. V. ExA fala 
com autoridade de quem concor-

reu e perdeu. Eu concordo com 
a autoridade. mas não com a 
derrota. Para mi111, não há der
rota de um cidadão de bem que 
oferece o seu nome. que vai ao 
trabalho e vai à luta e não 
logra o êxito final. Isso não 
é bem uma derrota, porque to
dos ganharam com o resultado 
da eleição, todos ganham com o 
exercfc1o da democracia. Eu só 
posso considerar um candidato 
derrotado, quando, na verdade, 
ele sendo um mau candidato, 
chega a uma eleição estr1bado 
num capital, numa verba, numa 
determinada importância em di
nheiro, ou sobre o barco da 
corrupção, e não dá certo. 
Esse perdeu~ porque deixou de 
ganhar o resultado de uma ope
ração fraudulenta e indevida. 

Mas V. Ex~ foi à eleição de 
São Paulo, como antes fora a 
uma eleição presidencial, exa
t~mente ser uma das figuras 
centrais dos debates. das ges
tões, das perspectivas, e os 
seus dotes são de tecido abso
lutamente importante para o 
resultado final da eleição. 
Por isso, não o tenho por der
rotado, quando o recebemos de 
vo 1 ta. f ntegro. no Senado. 
para a continuidade do seu 
trabalho. nessa presença que 
todos nós respeitamos e aplau
dimos. aqui, na nossa Casa. 

Vamos continuar juntos mais 
um bom período, e isso 
compensará o fato de v. ExA, 
contribuindo, não ter obtido o 
êxito desejado para o seu 
partido. 

Na verdade, Senador Mário Co
vas. suas considerações são 
notavelmente sábias. A lei que 
V. Ex~ queria que existisse. e 
cujo projeto apresentou~ é das 
mais sábias. E v. Ex~ sabe 
como de loQO tomei o seu par
tido, fique1 no seu lado e 
tratei de gestionar. de viabi
lizar as votações, porque um 
dos modos de coibir a influên
cia do poder económico é não 
permitindo programas 
desiguais. ~ar exemplo, um 
candidato rico contrata uma 
boa produtora de televisão·. o 
candidato vem voando, ganha 
asas de anjo, se transforma em 
letreiro. faz isso. faz aqui
lo, não há mais nem o discurso 
do post~lante, há um jogo.de 
cena, ha uma mensagem de 
mídia. O candidato pobre, coi
tado, mesmo gravando, o que 
ele pode fazer é sentar-se a 
uma cadeira. tendo um cartaz 
ao lado, alguma co1sa sobre a 
mesa. um copo de água, e ele 
soltaria o seu latim. 

Se impedíssemos a produção 
desses programas. através de 
firmas espec·iali:zadas, e 
deixássemos isso a um critério 
mais n~tural. claro que aí o 
poder e6onOmico já começaria a 
perder espaço para um trata-
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mente mais democrático, defe
rido aos postulantes. Por isso 
é gue louvei o projeto de V. 
Ex a 

Quero dizer também, ~ue Qessa 
eleição se elege um Congresso 
conservador, e por isso nós 
pensamos que todos os partidos 
que não são conservadores 
perderam. Não, não há isso, um 
partido não se mede apenas 
pelo número de parlamentares, 
pelas cadeiras que ocupa, há 
sempre uma perspectiva de lu
ta, há sempre uma tese~ um 
partido que consegue subsis
tir, uma célula gue continua 
existindo, e o reves é o maior 
teste para se saber se esse 
partido tem ou não condição de 
sobrevivência. 

Nós temos partidos que surgem 
sobre triunfo, um triunfo 
fácil. Agora mesmo, o Presi
dente da República tem o seu 
partido, muito embora se so
corra de todos os demais. o 
que Sua Excelência tem é muito 
fáci 1. é fundado' no triunfo 
recente. Agora eu quero ver um 
partido como o PMDB, que come
çou atravessando fases dificf
limas quando mal podia eleger 
seus representantes. 

O Partido de V. ExA tem exce
lente programa. notável desti
nação histórica para o País e 
a social democracia, da qual o 
País não irá se afastar com 
esse ou com aquele resultado 
de eleição. Uma eleição tem 
que ser lida por olhos sábios, 
olhos humanos, olhos bons; não 
é o mau caráter, não é a pes
soa tendenciosa que sabe ler o 
resultado de uma eleição. 

V. Ex 4 tem razão. Foi dado um 
recado amplo do povo mas não o 
recado para os polfticos. Por
que polfticos são os que se 
ele~eram no lugar de outros 
pol,tiCos, tanto o'são que es
tão disputando mandatos. E o 
que eles queriam era isso 
mesmo. E até os que se elegem 
com a plataforma antipolítica 
não passam de um engano, um 
engodo, como se fossem 
fantoches. Na verdade, aquilo 
é um modo de fazer 'política, 
negando e negando os políti
cos. 

Concordo, devemos ler nessa 
eleição a vontade popular e 
enquanto a lemos saberemos 
como purificá-la, fazendo exa
me sobre a real influência do 
poder econômico, o exame da 
influência dos meios de comu
nicação nas oportunidades em 
que indevidamente invadem o 
espaço publicitário, o exame 
da influência governamental 
através da propaganda dos go
vernos estaduais, municipais~ 
e até governo federal, quere
sultem em benefício para os 
seus candidatos, e o exame do 
destino a ser dado aos insti-

tutos de pesquisa, porque não 
queremos apresentar a censura 
que a Constituição não autori
za sobre os institutos de pes
quisa, mas também não queremos 
que a pesquisa deteriore o pa
norama eleitoral do Pais. E 
essa eleição, Senador Mário 
Covas, não há·de ter sido tão 
ruim, quando bancadas de pe
quenos partidos conseguiram 
crescer. Ali está o Senador 
Jamil Haddad, com o prazer de 
ver crescer o seu partido, 
possivelmente elegendo dois 
deputados em meu Estado, o que 
parecia impossfve1 há algum 
tempo. Vários partidos conse
guiram crescer, e esse é um 
fato notável para a 
democracia. Há uma maior divi
são democrática, há um melhor 
sentido democrático, e enquan
to há o risco de termos eleito 
uma Câmara mais conservadora; 
as instituições passarão por 
esse teste, porque uma Câmara 
mais renovadora pode submetê
las a teste, mas uma Câmara 
mais conservadora mais testará 
a instituição. a própria Câma
ra será testada no conservado
rismo que venha expressar. 

Acho que tudo está muito bem, 
desde que façamos uma análise 
profunda de tudo que aconte
ceu, mas sem esse aspecto caó
tico, sem o caos. Não há o 
caos! Há o exercfcio da demo
cracia, concordo com V. Ex~ 
plenamente. Não houve dilúvio, 
não há uma seca generalizada, 
não há catástrofe alguma, não 
se cumpriu nenhuma profecia 
terrível de Nostradamus ou de 
qualquer outro profeta! Nada 
disso! O que está se cumprindo 
é a Constituição que nós 
fi_zemos. 

O Sr. Uoão Menezes- Permite 
V. Exa um aQarte, nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
Ouço V. Ex~ com todo 

prazer. 

O Sr. Uoão Menezes - Eminente 
Senador, é com muita alegria 
Qlfe escuto o proficiente dis
curso que faz nesta oportuni
dade sobre o último pleito 
eleitoral. 

O pleito eleitoral é essen
cial e, por mais defeitos que 
tenha, é útil, sem ele não te
riamos democracia. Então. o 
pleito é fundamental. t inte
ressante estudarmos o que está 
acontecendo. para ver se con
seguimos melhorar aqui ou 
acolá. Aquele Rrojeto do emi
nente Senador Mário Covas so
bre a publicidade foi muito 
interexsante e muito debatido. 
V. Ex e eu. que participamos 
dos debates. temos que fazer 
qualquer coisa, porque o pro
grama eleitoral de televisão 
deixou de ser um programa do 
candidato, para ser um show. 

O SR. CID SABÕIA DE CARVALHO 
- É verdade. Um espetáculo da 
técnica de montagem, de cor-
te ... 

o Sr. ~cão Menezes E então 
assistia-se na televisão 
espetáculos os mais bonitos -
paisagens. figuras, maneiras 
de ser, a toada etc. - e o que 
o candidato dizia era muito 
pouco. Então, esse é um aspec
to que precisa. realmente, ser 
corrigido. Nisso há uma in
f1uência muito grande do poder 
económico, porque só aqueles 
de grande poder económico. po
diam organizar os programas 
belfssimos, caríssimos, e vão 
continuar interessados em 
mantê-los. os programas são 
muito caros~ acima da média, e 
a pessoa sozinha não o faz, 
tem que haver um grupo de pes
soas para financiar e preparar 
esses programas. Eu gostaria 
de chamar a atenção de V. Ex 4 , 
como estudioso no assunto, 
para o seguinte aspecto: nessa 
eleição, houve o voto desvin
culado, que é a essência da 
democracia- cada um escolhe o 
seu voto- e eu pergunto a V. 
ExA se isso realmente não tem 
uma influência negativa na 
viabilidade dos partidos 
políticos. Viu-se, por exem
plo, uma chapa com quatro 
nomes! governador, senador, 
deputado federal e deputado 
estadua 1 ; cada um de um 
partido. Essa foi a tônica. 
Isso quer me parecer que deve 
estar causando grande influên
cia na vivência partidária. É 
um assunto sobre o qua1 eu 
gostar i a que V. Ex~ se 
debruçasse. Parece-me que deve 
haver um estudo profundo sobre 
isso, por' que dessa forma os 
partidos políticos se destro
em. e se os partidos pollticos 
se destroem a democracia fica 
ameaçada, a democracia que é 
sustentada pela segurança dos 
partidos políticos. Se os par
tidos políticos se destroem, a 
democracia esta ameaçada. Nes
se tipo de eleição é um aspec
to a se estudar. Entendo que 
cada um deve votar em quem 
guiser. Está cêrto! Mas o fato 
e que não temos estrutura 
partidária. Nossos partidos 
não são partidos ideológicos, 
com raríssimas exceções; nos
sos partidos são feitos de in
teresses em torno de pessoas. 
e é o que causa essa dissolu
ção que esta'acontecendo. En
tão,· q_uero. nesta oportunic;:la
de, chamar a atenção de V. E~ 
para este fato, da votação da 
última eleição em re1ação à 
vivência dos parti dos 
po 1 í ti cos. Es-t-e assunto merece 
um estudo filosófico, e até as 
causas e as rafzes que levaram 
a esse desiderato. Muito obri
gado, nobre Senador. 

..0 SR. CID SABÓIA OE CARVALHO 
-Realmente. essa eleição mos
trou .esse voto: o governador 
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de um partido. senador de ou
tro, d~putado dederal de um 
per·tido, deputado estadual de 
Oulrc. Esse é um fato que não 
é sa1utar para uma visão da, 
unldade. para uma visão do 
grêmio politico, mas é salutar 
em matéri~ de liberdade do 
eleitor. E muito importante 
que o eleitor tenha essa 
liberdade. Então, o fortaleci
mento do partido fica bem 
demonstrado. Não há de ser en
Colitrado através da lei~ mas 
há de ser encontrado através 
da mensagem do próprio parti
do~ que sendo acolhida pelo 
povo. rermita que numa deter
mi ~1ada hora o e 1 e i to r se abs
~er:l'le de escolhas tão 1 i vres 
par a. usar a sua 1 iberdade no 
universo de um sõ grémio 
pol ftico. E esse exemplo. já 
pode ser sentido pelas 
coligações. As coligações já 
pe:m1tem um número mais igual 
de pessoas que votam dentro do 
contexto de uma cal i gação, 
muito embora pareçam variados 
p;;Jrtfdos, não varia tanto 
quarrto as coligações. 

Hã par-tldos onde a disciplina 
interna é maior, como é o caso 
especfflco do Partido dos Tra
bzlhadores, de taJ sorte que o 
mi 1 i t.ante do PT é facilmente 
iC:er',tificado, porque ele vota 
no candidato a governador do 
P1'. no deputado estadua 1 do 
~~. no deputado federal do PT 
e no senador do PT. Esse é um 
exemplo de um partido que con
segue uma existência mais dis
ciplinada, mas não por força 
da lei. mas por força dele 
próprio. Pode ser que as fra
quezas dos partidos estejam 
nas teses, tal como são apre
sentadas ao povo, e. talvez. 
per esses partfdos não terem 
uma <.'lutodisc1p1ina. 

S~.J·.r de um Partido de 
ir.oi::;c'ipl i nados. O __ meu Partido 
::;t.· c.z:t ar..:teriza exatamente pela 
·; r ·C·, se 1 p 1 i na . IAs pessoas se 
posicionam sem_o menor respei
~c áo programa do Partido, ou 
~ !irha doutrinária do mesmo, 
e i 5>so tem si do_ de uma gravi
dade enorme para o. PMOS, e nos 
levou a perder extra.ordfnár'-ios 
companheiros. Entretanto, -tudo 
isso faz parte de uma patolo
Qie polltica. e não da norma-
1 'idade pol ftica._ Isso faz par
te de um qu~dro patolõgico que 
a democracia corrigirá. Um 
dia, a democracia corrigirá 
esses avanços indesejados. da
queles que n~o .se comportam 
dentro do unlverso do partido 
eo qual pertencem, principal
mente quando ele1tos por esses 
part1dos. 

Mas. finalmente, Sr. Presi-
.... e:-r"'t-e, sr·s. senadores, acho 
ou~ e~sa eleição é um Campo 
arnp1o para multas reflexões 
sobr~ a Justiça Eleitoral -
ess2! é uma reflexão ser i iss'i
"'rl . só que. por um dever 

democrático, quem deve fazer 
essa ref1exão 
de profundis, uma ref1exão 
profunda, realmente, é a pro
pria Justiça, ela é QUe tem 
que meditar sobre a jurispru
dência firmada. O caso Sflvio 
Santos. deve haver um mea 
culpa para o exame dOs episó
dios relativos à candidatura 
Silvio Santos. o registro da 
candidatura do Sr. Joaquim Ro
riz. a permissividade da pu
blicidade indevida de candida
tos no coração do Pafs que é o 
Di str. i to Federa 1 . 

Tudo isso deve ser examinado. 
mas sem ódio? sem rancor. exa
minado para o aperfeiçoamento 
institucional. 1sso deve acon
tecer porque ê inevitável o 
agravamento. da situação. se 
nao houver uma autocrftica ur
gente, antes que se inicie um 
novo período eleitoral. E nós 
sabemos de como o Brasil está 
marcado pelos períodos eleito
rais. isso ê da maior 
importãncia. 

Mas, agora, tenho a impressão 
que_chegou a hora de a Nação 
compreender um dos lances 
principais que aconteceram: a 
campanha contra o Parlamento, 
aquela campanha sistemática. 
As pessoas que chegarão aqui 
em profusão, muitos que chega
rão ao senado e à Câmara dos 
Deputados são a comprovação de 
que es~a já era exatamente a 
campanha eleitoral de determi
nados cidadãos que queriam ca
deiras aqui e eles as 
obtiveram. Veremos como ficará 
essa campanha milionária, por
que essa, sem dúvida. foi uma 
das mais caras do Pafs. Verbas 
enormes foram gastas com pu
blicações, houve inocentes ú
teis, apresentadores ignoran
tes e todas essas coisas que 
acontecem em televisão; o hu
morismo, ora muito bom, ora 
muito falso; mas, de qualqwer 
maneira, houve inocentes úteis 
em tudo isso. 

No entanto, é a hora da 
prática da democracia. Veremos 
como se comporta o Brasil com 
um Presidente ousado. com o 
seu Plano Collor, com uma câ
mara, que, ao que tudo indica, 
será muito conservadora. Como 
o Pafs irá se comportar para 
as próximas eleições munici
pais; e a hora da prática· da 
melhor democracia; a vigilân
cia na defesa das instítui
ç5es. na defesa const1tucio
na1; muito cuidado nesse pe
ríodo, nessa antevéspera da 
revisão constitucional; hora 
de muita meditação sobre o fu
tur~-regime de Governo. Quem 
sabe se af não vem o 
parlamentarismo? Quem sabe se. 
vindo o parlamentarismo, não 
vem _Q __ voto distrital? Quem 
Sã.be .se o Bras i 1 não se 
1 i vrará mui to mais faci1 mente 
do_ que parece· da influência do 

poder econômico? e, em se li
vrando, não vamos ser privados 
aqui da presença de grandes 
parlamentares que não puderam 
se reeleger, porque sendo 
grandes · par 1 amentares não en
riqueceram; porque há este 
problema: muito 1parlamentares 
são maus ~arlamentares e por
que o são, são homens ricos. e 
outros são excelentes parla
mentares, mas porque o são, 
empobrecem. empobrecem mesmo e 
chegam ao novo mandato cheios 
de esperan~ mas sem condiÇÕes 
de uma Vltôria no mercado e
leitoral; porque, na verdade é 
um mercado eleitoral, um mer
cado onde há mfdia, onde há 
os institutos de pesquisas. 
onde há as PáQinas dos jor
nais. onde ha os espaços da 
televisão. onde há as tintas a 
serem compradas para os gran
des cartazes e para que os mu
ros sejam preenchidos de le
treiros. altas verbas com ga
solina e outros combustíveis, 
verbas com cabos eleitorais, 
verbas e mais verbas, de ta1 
sorte que o sinônimo de elei
ção. na verdade é dinheiro. E. 
neste contexto financeiro de 
um pleito eleitoral. avultam 
certas vitórias. absolutamente 
contraditórias, que são de ou
tra natureza, ·que são de outra 
origem, mas que são dificil
mente mantidas em um pleito 
seguinte: 

Era isso, Sr. Presidente, que 
tinha a dizer, enquanto presto 
a minha solidariedade a gran
des parlamentares que não vol
tarão a esta Casa. ou porque 
não se candidataram, ou porque 
em se candidatando não logra
ram o êxito desejado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jarbas Passa
rinho. (Pausa) 

S.Ex 4 não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jamil Haddad. 

lo SR . .JAMIL HADDAD (P§S-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 
algumas considerações feitas 
pelos Parlamentares, inclusive 
pelo nobre Senador que me an
tecedeu, a respeito do proble
ma das e.leições de 3 de outu
bro. devem ser analisadas em 
profundidade. 

O senador Cid Sabóia de Car
valho fez uma radiografia de 
corpo inteiro do processo 
eleitoral. Mas o que me preo
cupa é essa campanha 
sistemática da grande Imprensa 
e da mldia eletrônica, desmo
ralizando o Poder Legislativo. 
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Este fato faz com que qualquer 
atitude inconstitucional do 
Presidente da República, pas
sando por cima do Poder Legis
lativo, seja aplaudida por uma 
parte da população. A desmora
lização do Poder Legislativo, 
Sr. Presidente, Srs. Senado
res. leva inexoravalmente ao 
processo ditatorial. 

Concorri agora, neste pleito. 
à Câmara Federal, e recebi nas 
urnas. mais uma vez o mandato 
do eleitorado do meu Estado 
que nunca me negou o seu voto. 
Irei para a Câmara dos Deputa
dos, após ter convivido com os 
nobres pares durante 5 anos e 
pouco. Nesta Casa, lutarei, a 
partir de agora, pela implan
tação do parlamentarismo em 
nosso Pafs. 

Sr. Presidente, no parlamen
tarismo, não há conflito entre 
o Chefe do Estado e o Chefe do 
Governo e há uma defesa para a 
população que pode até, haven
do a dissolução do Congresso, 
renovar o seu voto, não dando 
o voto em branco. mas renovar 
o seu voto repudiando os maus 
parlamentares que não cumpri
ram as suas promessas de 
campanha. 

Sr. Presidente, o Partido So
cialista Brasileiro é parla
mentarista por princfpio e, a 
partir de agora, iniciaremos 
uma campanha de esclarecimento 
da população, para que. em 
1993, quando do plebiscito, 
possamos ver sepultado para 
sempre o regime presidencia
lista, que é um regime impe
rial, um regime ditatorial a 
prevalência do poder do Presi
dente da República que a popu
lação há de sustentar, por 
pior que seja, durante 5 anos, 
para que possa haver, então, 
uma nova modificação do quadro 
pol ftico. 

Sr. Presidente. a polftfca 
tem faces múltiplas. Todos se 
recordam que, na eleição do 
ano passado, coisa recente, a 
impressão que se tinha é de 
que a população brasileira, o 
eleitorado brasileiro. havia 
optado pela modernidade, con
siderando Lula um moderno à 
esQuerda, e o Presidente Col
lor um moderno à direita. Um 
ano após. Sr. Presidente, re
tornam aos governos dos Esta
dos, polfticos tradicionais do 
passado, os famosos 11 paisões*', 
os famosos "papais", uma modi
ficação completa. psicologica
mente. do eleitorádo,- --de um 
ano para o outro. Isso se de
ve, não tenho dúvida, primeiro 
à frustração do eleitorado, 
que tentou conduzir, pela pri
meira vez, um trabalhador à 
Presidência da República, e vê 
um Presidente da República que 
não cumpre, na prática, o que 
prometeu em sua campanha 
eleitoral. Isso fe~, sr. Pre-

sidente, com que po1fticos 
tradicionais voltassem ao qua
dro sucessório nos seus Esta
dos, elegendo-se com maioria 
esmagadora. 

Mas. Sr. Presidente, neste 
momento. rendo um preito de 
homenagem e saudade a um gran
de brasileiro que foi Afonso 
Ar1nos. que infelizmente nos 
deixou~ Presidencialista fer
renho na Assembléia Nacional 
Constituinte, conosco lutou. 
na Comissão de Sistematização 
e, posteriormente, no 
p1enârio, pela i~plantação do 
parlamentarismo. Aquela epoca, 
conseguimos, na, Comissão de 
Sistematização, aprovar o 
parlamentarismo. Infelizmente, 
candidaturas à Presidência da 
República já estavam colocadas 
e não conseguimos aprovar o 
parlamentarismo. 

Neste momento, aproveitando o 
tempo que ainda me resta, que
ro fazer um alerta à Nação so
bre a trama das multinacionais 
de distribuição de combusti
vefs. chamado Sindicam, que já 
deixou, em cima da mesa do Se
nhor Presidente da República, 
um projeto para fazer com que 
milhares de frentistas sejam 
postos na rua com a automati
zação dos postos e a diminui
ção dos _preços da gasolina, 
diminuição essa que fará com 
que os proprietários de postos 
nacionais não tenham condições 
de competir com as 
multinacionais. Haverá a fa
lência de um grande número de 
empresas brasileiras, e as 
multinacionais distribuidoras 
tentarão, então, comandar a 
venda, estipulando seu preço 
em cima da popul açao 
brasileira. Infelizmente, vejo 
que o Presidente nos acena 
mostrando que não há número 

_para que a sessão prossiga. 
Quero deixar apenas relatados 
esses dois fatos. neste 
momento. Voltarei aos dois as
suntos em futuros pronuncia
mentos que farei . 

O SR. PRESIDENTE 
Sousa) - Concedo a 
nobre Senador 
R o 11 emberg. 

(Pompeu de 
palavra ao 

Francisco 

O SR. FRANCISCO ROLLEM
BERG (SE) - Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, com ou
tros figurantes, em novas cir
cunstâncias e com a mesma de
senvoltura de sempre, a histó
ria se repete: no curso final 
de uma eleição, os resultados 
divUlQados pelos institutos de 
pesQUlsa de opinião pública 
entram em contradição, ou por
que a ética que dever·ia presi
dlr a execução de seus traba
lhos não_é tomada em conside
ração, ou~ ainda, porque os 
métodos empregados mostram-se 

deficientes. Em qualquer dos 
casos. configura-se um fato 
extremamente grave, pela sua 
capacidade de influir não ape
nas numa eleição. mas de atin
gir também a própria essência 
do sistema democrático. 

Distorções dessa natureza le
varam. por exemplo, à criação 
do assim chamado voto 
útil, inovação que motiva o 
eleitor a mudar sua opção, ge
~almente em última hora, em 
beneffcio de um candidato que 
as pesquisas apontam com maio
res chances de sucesso. Trata
se de uma relação de causa e 
efeito aparentemente s1mples, 
cuja implementação, entretan
to, ocorre quase sempre em de
corrência de manipulações ex
cusasT efetuadas com a expres
sa finalidade de interferir no 
1 i vre jogo das forças 
democráticas. em favor pessoal 
ou de grupos. 

Senão, vejamos. cerca de um 
quarto dos eleitores brasilei
ros é constituído pela camada 
mais pobre da população; sem 
coloração ideológica e. por
tanto, mais suscetfvel aos a
pelos populistas, tão 
freqOentes nas campanhas elei
torai-s no Bras i 1. Se convocada 
em primeiro plano pelas pes
quisas, a audiência desse con
tingente - que representa 20 
milhões de votos- pode indu
zir a resultados que não ex
pressam a realidade, porque 
corresponde apenas a um .seg
mento de um universo·eleitoral 
mais amplo e diversificado. A 
metodologia utilizada para 
chegar a esse resultado pode 
ter sido correta~ mas sua di
vulgação, sem as devidas res
salvas, ti pi fica uma clara 
tentativa de mistificação da 
opinião pública. 

Pela imponderabilidade de ~ue 
se reveste o problema, é 1m
possfvel avaliar a extensão 
dos danos que o recurso ~o 
voto útil pode causar à de

mocracia, mas há outros fato
res capazes de explicitar e 
mensurar o alcance da influên
cia que os institutos de pes
quisa, aliados ou não aos mei
os de comunicação, tentam e
xercer sobre o eleitoraoo. A 
divulgação dS dados já supera
dos, ou a demora em levar ao 
público as informações corre
tas, a fim de minimizar seu 
impacto, são algumas das es
tratégias de que se valem 
para reverter expectativas ou 
tendências que apuram junto à 
opinião pública, particular
mente nas pesquisas levadas a 
efeito as vésperas das 
eleições. 

As eleições mun1c1pais em São 
Paulo, em 1988, fornecem um 
bom exemplo de como agem as 
forças Que buscam a prevalên
cia de seus interesses, em de-
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trimento da legitima soberania 
popular, segundo publicou a 
revista Veja em sua edição de 
n 2 47 a TV Globo teria mantido 
engavetado, por 20 horas~ o 
resultado fornecido previamen
te pelo Ibope. que assegurava 
a vitória da ?refeita Luiza 
Erundina. O que então pareceu 
uma virada espetacu1ar de úl
tima hora. na verdade foi pro
duto de um crescimento da 
perfonmance da então candida

ta~ e não foi anotado com an
tecedência por nenhum dos 
grandes institutos dedicados 
ao ofício de auscultar a opi
nião pública. 

O ~ato é que. durante os três 
meses que antecederam as elei
ções, os prognósticos desses 
1nstitutos davam. sistematica
mente. uma larga vantagem a 
outro candidato~ localizando 
as chances da Prefeita Luiza 
Erundina no buraco negro da 
chamada margem de erro. Pelo 
que se pode inferir, passadas 
as eleições, essa margem de 
erro foi suficientemente elás
tica para garantir a vitória 
de um concorrente com poucas 
chances, de um momento para 
outro, o que. no mínimo, evi
denciaria sue inconsistência 
como parâme~ro estatístico. 

r~~~:~o~~~bé~0:~ P~~i~ r:~~~~; 
e Manaus, e chegou a correr 
uma versão de que as pesquisas 
efetuadas na capital amazonen
se eram formuldadas nos Est3-
dos onde os institutos tinham 
suas matrizes. A oficialização 
de denúncias como essas não 
levou a lugar nenhum, mas a 
contradição entre os inquéri
tos e o resultado das urnas. 
consagrando com larga vantagem 
extamente o candidato com me
nores possibi_l idades. demons
tra a falibilidade dessas pes
quisas. mesmo relevando fato
res que interferem nas suas 
margens de confiabilidade. 

Há confissões públicas de 
procedimentos escuses, como 
relata a mesma Veja em sua 
edição de n~ 1.149, abordando 
"a guerra estatística" travada 
entre o Ibope e 
o DataFolha nestas últimas e
leições para governadores. se
nadores, deputados federais e 
estaduais. Segundo confidenci
ou a seus repórteres um depu
tado de Santa Catarina, ele 
havia "comprado" em 1982 o re
sultado do Ga1lup que dava am
pla margem de vitória ao can
didato que concorria ao Gover
no do Estado, de cuja campanha 
ele era um dos coordenadores. 

Tais ocorrências, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, não 
poderiam passar ao largo de 
nossas inquietações, porque 
refletem um modo equivocado de 
conceber a democracia e forta
lece a "Filosofia da razão 

cínica" expressão cunhada 
pelo psicanalista Jurandir 
Freire para tipificar uma pa
tologia social muito em voga 
no Brasil: a de que é preciso 
t f,rar prove i to de tudo, em 
qualquer circunstância, inde
pendentemente do fato de ser 
legal, justo ou ético. 

A associação opinião 
pública/democracia, uma 
inegável conquista do embate 
entre o Governo e o. individuo, 
nem sempre esteve presente, em 
toda sua plenitude, na histó
ria da humanidade. Até mesmo 
os antecedentes liberais 
da pólis grega, realizados 
no Agora - mercado onde se 
concentrava o povo ou o Vox 
Populi dos romanos, tidos como 
verdadeiros . avanços 
democráticos, tinham suas res
trições, ao alijar a partici
pação da mulher e dos escravos 
de suas deliberações. 

É sempre bom que se lembre, 
também, que foi ao tempo da 
democracia ateniense. em fins 
do século V a.C., gue surgiu a 
classe de pollticos, os 

demagogos, especialistas ~m 
tirar proveito da opinião pu
blica em beneficio de sua car
reira ou de seus interesses. 
Séculos mais tarde, Maquiavel, 
na efervescente Florença; en
sinaria que "é do povo que im
porta merecer o afeto, pois 
ele é o mais forte e o mais 
poderoso". Shakespeare arrema
taria, ao levar Ricardo IV a 
proclamar sua conclusão a r_es
peito do assunto: "Opinião! 
Ajudou-me a alcançar a 
coroa!". · 

Com a função de reforçar seu 
papel como expressão da vonta
de do povo, a Revolução Fran
cesa incluiu no Calendário Re
publicano, ao lado _da Festa da 
Razão, a Festa da o-pinião. e 
introduzia suas proclamações 
com a clássica chave: "O povo 
deciciu ... ". Em contrapartida, 
e por ironia inexplicável, 
coube a Uean-Vacques Rousseau 
- um reconhecido defensor das 
liberdades do cidadão- presu
mir que "Quem tomar por tarefa 
dar leis a um povo, deve saber 
como dirigir suas opiniões e, 
através delas, governar as 
paixões dos homens". sentença 
que Maquiavel certamente teria 
subscrito sem a menor 
hesitação. 

A livre expressão da opinião 
alcançou, com o direito de o 
povo eleger seus representan
tes para o governo, seu momen
to mais eficaz. porque lhe ga
rante a P?rticipação. ainda 
que indireta e restrita, no 
poder decisório do Estado. 
Essa participação, no entanto, 
é prejudicada- particularmen
te em países como o Brasil, 
onde o analfabetismo é elevado 
e o nivel cultural muito baixo 

pela interferência de 
vár1os fatores, a começar pela 
ausência de consciência de ci
dadania~ agravada pelo império 
do poder económico sobre as 
decisões de interesse 
coletivo. 

Mas é também afetada. de modo 
especial. Sr. Presidente e 
Srs. Senadores~ por aqueles 
que, a pretexto de consultar a 
opinião pública, valem-se de 
seu papel para tentar manobrar 
o eleitorado, nos momentos de
cisivos de sua manifestação 
polftlca. Mesmo servindo-se de 
metodologias cientificamente 
embasadas. a maioria das em
presas dedicadas a esse mister 
padece da falta de isenção e 
objetividade que a matéria re
quer, imprimindo nos resulta
dos de seus trabalhos, quando 
assim lhe ditam os próprios 
interesses. uma subjetividade 
que anula sua intenção de re
fletir, de fato, o estado de 
opinião. 

A própria teoria da amostra
gem, que encontra larga apli
cação na economia. na biologia 
e na psicometria, entre outras 
c i énci as. tem seus fatores 
limitantes. Quando assestada 
sobre um grupo pouco diversi
ficado, como já nos referimos, 
pode concorrer para um resul
tado falho, do mesmo modo que 
a formulação dos questionários 
é capaz de predispor o entre
vistado a determinadas (e es
peradas} respostas~ e, ainda; 
de induzir à interpretação. no 
momento de codificar os dados. 
mediante~ por exemplo, a soma 
dos votos brancos e nulos a 
resultados com os quais nada 
têm a ver. 

Além disso, a divulgação dos 
resultados dos inqueritos. 
feita basicamente através dos 
meios de comunicação nem sem
pre é sujeita ao ri~or 
necessário, possibilitando ln
terpretações variadas de um 
mesmo fenômeno. Assim, ótimo. 
bom e regular são aglutinados 
numa mesma categoria - quando 
se trata de aferir a populari
dade de uma . autoridade , a 
despeito das gradações semân
ticas existentes entre tais 
termos. passando ao público 
uma imagem que não corresponde 
à realidade em que se baseou. 

No Bras i 1 diferentemente 
dos Estados Unidos, onde exis
te um controle mútuo entre o 
público e os organismos qüe se 
incumbem das pesquisas - não 
existe uma legislação que im
peça. por exemplo, tais empre
sas de trabalharem vinculadas 
às redes de comunicação e, si
multaneamente, para um 
candidato. No caso~ a grande 
prejudicada é a ética, visto 
que; por mais profissionais e 
isentas que sejam. essas agên
cias, por terem em suas car-
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teiras clientes com interesses 
conflitantes. acabam por colo
car sua credibilidade sob 
suspeição. 

Com o retorno ao reg~me 
democrático. o Pais assistiu à 
proliferação dos institutos de 
pesguisa de opinião, setor até 
entao dominado por duas insti
tuições tradicionais: o Ibope, 
genuinamente nacional. e o 
Ga11up. de capital norte
americano. entre outras volta
das para o estudo da opinião 
pública. tendo em vista espe
cialmente a mudança de 
hãbitos. costumes e atitudes. 
através da deflagração de cam
panhas publicitárias. 

Ensejou-se um fato positivo, 
ao fracionar um mercado extre
mamente oligopolizado, o cres
cimento do número de institu
tos de opinião pública no Pais 
exacerbou a competição e, em 
muitos casos, fez prevalecer a 
regre do "vale tudo 11

• A falta 
de amarras legais, para deli
mitar seu campo de ação. con
correu para que as disputas se 
guiem ao sabor da ética de 
cada empresas, em prejuízo da 
sociedade brasileira, que se 
transforma em massa de manobra 
ou desconfia permanentemente 
dos resultados que lhes são 
periodicamente propostos. 

A exped1ção da Resolução n~ 
15.402. do Tribunal Superior 
Eleitoral, estabelece a pri
meira orientaçãO legal para os 
institutos; ao obrigá-los a 
colocar à disposição de todos 
os partidos e coligações. os 
resultados obtidos em prévias. 
pesquisas ou testes eleito
rais. bem como informações so
bre a metodologia empregada -
especificando períodos, número 
de pessoas ouvidas, plano a
mostra1 e o nome do patrocina
dor do trabalho. 

No parágrafo único do art. 
5 2 ~ a resolução dispõe também 
sobre a responsabilidade rela
tiva à divulgação das informa
ções coletadas. a fim de 
garantir-lhes "idoneidade, ri
gor metodológico, 1 'isura e 
veracidade", enfatizando que 
seu descumprimento constitui 
crime eleitoral. A despeito 
disso. a divulgação tendencio
sa. a eartir da livre inter
pretaçao dos dados, continua 
co~figurando a rotina dos mei
os de comunicação. particular
mente daqueles que têm em mãos 
o controle da midia eletrOni
ce. 

foi tendo em vista tantas e 
tamanhas limitações, e neces
sidade de preencher esta lacu
na. em defesa do património 
que é a democracia, que apre
sentei. Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, em fins do ano pas
$ado, o Projeto de Lei do Se
nado n~ 300/89, convencido de 
que a liberdade de manifesta-

ção popular, particularmente 
na hora do voto, tem sidc sis
tematicamente prejudicada por 
manobras destinadas a Oblite
rar a realidade. Os erros e 
omissões_, nesse particular. 
têm um preço social muito ele
vado. ao garantir, por exem
plo. a investidura em mandatos 
a cidadãos despreparados ou 
mesmo corruptos. 

Ninwuém duvida da exatidão da 
ciência estatistica. Mas a 
própria delimitação da profis
são do estatístico é omissa na 
atribuição de responsabilidade 
técnica ao profissional incum
bido das pesquisas de opinião 
pública. Além disso, a dispo
nibilidade de métodos psicomé
tricos e estatfst1cos aptos a 
"fotografar" a opinião públi
ca, com margens de erro muito 
reduzidas. não obrí2a os ins
titutos a lançarem mao deles. 
facuftando-1hes opções às ve
zes menos dispendiosas ou 
complexas. 

Para corrigir esta e outras 
limitações~ instituí, em meu 
projeto, como obrigatório, o 
registro das empresas gue rea
lizam pesquisas estat1sticas, 
tanto de op1nião pública como 
mercadológicas e assemelhadas. 
nos Conselhos Regionais de Es
tatfstica e a responsabilidade 
técnica de um estatfstico 
proftssional. Ao Conselho Fe
deral de Estatística caberá 
baixar normas regulamentadoras 
das diversas modalidades de 
pesquisas estatísticas, os pa
râmetros técnicos referentes a 
erros e níveis de _confiança e 
a divulgação de seus financia
dores. 

Para uniformizar as condutas, 
nem mesmo as entidades públi
cas se eximem dessas exigên
cias e, a fim de garantir que 
a 1e-i s-era cumprida, inclui a 
auditorta técnica do Conselho 
Federal de Estatfstica como 
obrigatória, e os recursos 
para iss_o; mediante o recolhi
mento, por parte das empresas, 
de meto por cento dos preços 
estipulados para seus servi
ços_. Com isso, Sr, Presidente 
e Srs. Senadores, acredito es
tar contribuindo para morali
zar um segmento que, até o 
presente momento, fez sua pró
pria 1ei, e para garantir à 
sociedade brasileira a indis
pensàvél confiabi 1 idade no 
sistema. 

Depois de haver percorrido os 
trâmites regulares, o projeto 
encontra-se na Comíssão de E
ducação, aguardando audiência 
pública dos diretores
presidentes do Ibope, do Gal
lup, do Vox Populi e da Asso
ciQção Brasileira de Institu
tos de Pesquisas, atendendo a 
requerimento do eminente Sena
dor Odaci r Soares. O fato_ de 
ter Sído este um ano eleito-

ral, associado à grande carga 
de trabalno cometida ao Poder 
Legislativo. impediu, gue sua 
marcha fosse mais celebre, 
como seria do interesse maior 
da Nação. 

Contudo, um Pafs, com a 
freqüência eleitoral que esta-
mos tendo. não pode aguardar 
muito mais tempo para dar ao 
eleitor a garantia de que não 
está snedo ~nganado e que as 
pesquisas estatfsticas ref1e
tem; com clareza. a opfnião 
pública. Essa segurança certa
mente lhe dará melhor alento 
para comparecer às urnas e e
xercitar seu papel de cidadão, 
na _ me 1 hor çoncepção 
democrática. Por isso veJo, 
entre outras medidas urgentes 
e relevantes. a necessidade de 
aprovar o PLS n 2 300/89, para 
garantir que a ética prevaleça 
como condição sine qua non da 
democracia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Edison Lobão, 

O SR. EDISON LOBÃO - (PFL -
MA. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores aqui em Brasí
lia. por alguns dias. estou 
cumprindo com meus deveres de 
senador da República pelo Es
tado do Maranhão. Para cumprir 
tal dever. interrompo a diff
cil campanha eleitoral que 
travo em meu Estado, como can
didato a governador; campanha 
eleitoral difícil, pelos 
obstáculos que tenho de ven
cer, lutando contra abusos do 
poder económico e todas as 
seqüe1as daf decorrentes. Mi
nha campanha é uma campanha 
pobre em estado empobrecido, 
no ~ual as facilidades criadas 
pelo poder económico tripudiam 
sobre as dificuldades vividas 
pelo povo maranhense. No dia
a-dia da minha campanha, con
tudo, encontro motivos perma
nentes de grande satisfação 
pessoal. Verifico a todo ins
tante ~ue minhas mensagens de 
candidato estão sendo empreen
didas e absorvidas pelo povo. 

O maranhense, sr, Presidente, 
aspira por renovação, deseja 
ver no governo do estado um 
po1ftico que se caracterize 
por sua lealdade, seu passado 
de trabalho e expectativas de 
eficiência. capaz de cumprir 
os compromissos assumidos com 
o povo._ 

No primeiro turno das elei
çoes, recebi significativas 
votações nas grandes cidades e 
no campo. Sabem- as comunidades 
que, ao assumir o governo do 
estado, lhes devotarei todo o 
meu esforço para solucionar 
problemas de saneamento 
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básico. água. Saúde, educação de novembro. um governador 
e tantos outros que angust1am responsável e sensível aos 
o povo do meu estado. problemas estruturais que mas

Na agricultura. Sr~ Presiden
te. a situação do Maranhão é 
de extrema gravidade. De ex
portador de arroz. passamos a 
importá-lo. Frutas e legumes 
vêm de outros estados. como 
se. no Maranhão. não tivésse
mos as terras mais férteis do 
Nordeste. 

sacram o desenvolvimento do 
,estado. 

Foi com essa bandeira, Sr. 
Presidente. que conquistamos 
as dezenas de milhares devo
tos que nos consagraram nas 
Cidades e nos campos do 
Maranhão. E é com ela qque da
remos prosseguimento ã segunda 
fase da nossa campanha eleito

E por que isso, Sr. Presi- ral, certos de que os mara-
dente7 nhenses das cidades e dos cam

Qualquer analista politico ou 
económico saberá respõnder a 
essa pergunta numa simples ob
servação do que vem acontecen
do ao meu estado. 

Administradores do passado 
preferiram priorizar as obras 
sun~uosas. faraónicas, que os 
.. imor'tal izassem" em p1acas de 
bronze. Não cuidaram da infra
estrutura. Abandonaram a agri
cultura maranhense para embe
lezar superficialmente algumas 
cidades. 

Surgiu ai, Sr. Presidente e 
Srs. senadores. o êxodo rural, 
inchando as cidades desprepa
radas para receberem os novos 
contingentes populacionais. 

E o êxodo se deu, sobretudo, 
por força da frus~ração de al
gumas safras agrícolas sem que 
a dfvida contraída pelos pe
quenos agricultores pudesse 
ser resgatada. Pessoalmente 
trabalhei intensamente para o 
perdão de_ssas dfv1 das em todas 
as ocasiões que surgiram de 12 
anos para cá. E em muitos ca
sos fomos vitoriosos em nossos 
esforços. 

Os trabalhadores maranhenses 
vocacionados pare a lavoura 
não têm um pedaço de terra 
para plantar, enquanto o esta
do dispõe de mais _de um milhão 
de hectares de terras 
devolutas. E os que têm ou ti
nham seu pedaço de terra não 
recebem boas sementes para se
mear, não têm escolas para 
seus filhos. não COntam com 
postos de saúde e, enfim, não 
recebem _qualquer assistência 
o~ orientação dos que deviam 
da-las. 

Se conseguem. por Obra do seu
trabalho e pela graça de Deus. 
uma boa colheita, os lavrado
res maranhenses estão impossi
bi 1 i tados de escoá-1 as. -de 
deslocá-las para os grandes 
centros consumidores porque 
faltam as estradas v1cinais 
que as levem às rodovias 
principais. 

Esta, em síntese, a análise 
da derrocada __ agrícola no 
Maranhão. Desastre ainda em 
tempo de ser corrigido, desde 
que saibamos escolher, em 25 

pos sufragarão nosso nome para 
governador do estado. O entu
siasmo que encontramos nos 
cantatas com o povo é a segu
rança de que noSsas propostas 
de governo são as que corres
pondem aos anseios do 
Maranhão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR- ALFREDO CAMPOS (MG. 
Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a região do 
Triângulo Mineiro. fronteiriça 
a Geias e a São Paulo, é uma 
das mais significativas para o 
nosso Estado, sob quaisquer 
aspectos de análise econõmica, 
seja por seu adiantado grau de 
industr-ialização. por seu co
mércio crescente e por uma a
t í vi dade agropecuãr i a 
exemplar. 

Ocupando 133 mil quilómetros 
quadrados. equivalentes a cer
ça de 22% do território minei
ro, o Triângulo tem experimen
tado crescente desenvolvimento 
agrícola, especialmente no que 
diz respeito à produção de 
grãos. 

O Município de Uberlândia, 
orgulho da região e do estado, 
destaca-se como um dos maiores 
centros armazenadores. com ca
pacidade instalada de""~um mi
lhão e duzentas mil toneladas, 
que estará dentro em breve a
crescida de -240 mi.l toneladas. 
em fase de instalação, dispõe, 
ainda, de um projeto, para os 
próximos cinco anos, de atin
gir dois milhões e meio de 
toneladas. 

o --escoamento desses grãos se 
faz, preferencialmente, por 
ferrovia, dado o barateamento 
dos custos de transportes, e 
em razão da malha existente. 

A Fepasa. ~ue controla 30 Km 
de trecho, eliminou esse per
cursO entre Araguari e Uber
lândia, privando o escoamento 
de grãos para o porto de Vitó
ria, feito em conexão com a 
Rede Ferrroviária Federal . 

Ub~r1ândia, cuja capacidade 
estatica de armazenamento é ~e 
do1s mllhões de toneladas vem 
reivindicando da Fepasa ~u 0 
r~stabe1eci~ento dessa 1iga
çao. por melo de comboios pró
prios. ou então ceder à Rede 
Ferroviária Federal, sob li
cença. o referido trecho. com 
isso, mantém-se significativo 
corredor 'de exportação neces
sário a toda região. 

Contatada a Fepasa, nada de 
concreto se conseguiu até ho
je, em termos do citado 
restabelecimento. Em verdade 
aquela empresa não se mostrà 
disposta a possibilitar o es
coamento pelo porto de Vitó
ria, oor interessar a São Pau
lo e favorecer o já congestio
nado e inviável porto de 
Santos. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res, a bolsa de grãos de Uber
lãndia é uma das mais atuantes 
do Brasil. Em 1989, foram ex
portados pelo corredor Minas
Goiás-Espírito Santo 500 mil 
toneladas de so~a e farelo_. 
carregadas princ1palmente em 
Brasília, Anápolis, Patrocínio 
e Uberlândia, com investimen
tos. pela rede Ferroviária Fe
deral, da ordem de duzentos 
milhões de dólares. A impor
tância estratégica do municí
pio é, pois. inquestionável. 

Mantido o "zero tarifârio" em 
Araguari. o custo de t~anspor
te de grãos fica onerado em 
três dólares por tonelada. fa
zendo com que a soja p~oduzida 
no Triângulo Mineiro tenha o 
mesmo preço que a produzida na 
região de Brasília. Transferi
do para Uberlândla, e com a 
conseqüente pa~ticipac§o da 
RFFSA e Companhia Vale do Rio 
Doce. at~avés da est~ada de 
ferro Vitória-Minas. A compe~ 
titívidade da soja produzida 
no Triângulo, em re1ação ao 
mercado externo, será estimu
lada. ocasionando. inclusive, 
inegável economia de 
combust fvel. 

Assim, os portos de Santos e 
Paranaguã ficarão aliviados da 
sobrecarga atual, proporcio
nando-se ao eorto de Vitória 
uma utilizaçao expressTva, sem 
comprometimento da sua capaci~ 
dade de exportação. Ressalte
se gue o complexo port44rio de 
Vitoria _oferece privilegiada 
condição operacional e 
tarifaria em relação aos 
demais. 

A transferência definit-iva 
para a RFFSA do trecho 
Araguari-Uber1ândia trará uma 
solução definitiva para um 
problema que vem afetando toda 
uma região. sem prejulzo para 
a Fepasa, pois~. grayas à redu
ção da tarifa, sera possfvel 
retirar do transporte rodoviá
rto a carga excedente. 

------------~~-==------"'-'""'OLI---IUW '-•\\l.•\i.'a.\ \~ \\\\"l.:L.:\. "íC.S:_...._:..._ ••••••••••••••• 
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aumentando-se. assim. a parti
cipação ferroviária. 

Minas Gerais e o Triângulo 
Mineiro contam com o elevado 
discernimento dos di ri•gentes 
d~ Fepasa. a fim de se equa
C1onar a questão. em nome da 
economia de recursos e das fa
ci1idades de transporte ofere
cidos pe1a Rede Ferroviária 
Federal. pela Companhia Vale 
do Rio Doce e pelo porto de 
Vitória. 

Era o que tinha a di2er, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB -
SP. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ontem, no pro
grama de televisão neom Dia, 
Brasil", o Ministro da Agri
cultura, Antonio Cabrera, a
presen~ou um veemente protesto 
contra o protecionismo do se
ter agropecuãrio dos paises 
industrializados. 

De acordo com os números ci
tados pelo Ministro Cab~e~a. 
as nações desenvolvidas conce
deram. no ano passado, subsi
dies no valor de 240 bilhões 
de dólares para seus 2roduto
res agrícolas. E s. Ex frisou 
bem que não estava se referin
do a créditos ou outras formas 
consideradas legitimas de in
centivo à produção. Eram sub
sidies mesmo. ou sej~. dinhei
ro públ~co distribuído para 
garantir uma atividade que não 
teria comó sustentar-se de ou
tra maneira. 

Confesso não ter números a
tua1izados para comprovar ou 
contestar as estatísticas do 
Ministro Antonio Cabrera. Mas 
suspeito que sua estimativa 
talvez seja modesta: há dois 
anos, sõ os Estados Unidos 
subsidiavam sua agricultura 
com algo em torno de 140 bi
lhões de dólares por ano. A 
agropecuária americana. diziam 
os próprios americanos. tlnha 
se tornado um hobby, um diver
timento para os fazendeiros, 
porque o dinheiro que ganhavam 
não vinha da produção. mas do 
Tesouro dos Estados Unidos. 

As proporções do protecionis
md são tais que, segundo o mi
nistro, cada vaca norte
americana recebe dos cofres 
públicos subsídios da ordem de 
1.400 dólares por ano. E o Sr. 
Cabrera se espantava com o 
fato de que cada vaca dos Es
tados Unidos tem um subsídio 
superior à média da renda per 
capitados habitantes do Ter
ceiro Mundo. 

Mas o ministro não parou aí. 
Citou ainda o exemplo do Ja-

pão. país em que os produtores 
de arroz recebem quinze vezes 
mais que o valor pago aos pro
dutores brasileiro-s. Os japo
neses preferem pagar quinze 
vezes mais caro do QUe impor
tar o arroz, a fim de manter a 
produção interna. E eu me per
mitiria acrescentar que, no 
Japão. a tenta~iva de introdu
zir arroz estrangeiro no pais 
constitui crime de tratção à 
pátria. 

terna, ainda que 
elevados subsidias. 

a (....usto di.:: 

Na Europa. é provável que a5 
considerações de arde~ social 
se sobreponham às razões de 
segurança. Decretar a liquida
ção dos produtores agrícolas. 
em nome da "modernidade" ou de 
uma suposta eficiência. provo
caria problemas que estão além 
de nossa imaginação. Sobretu
do, deixaria essas nações na 

·-dependência de seus 
Poderfamos ainda abordar o fornecedores. 

panorama agropecuário no Mer-
cado Comum Europeu, onde o Creio que os fatoS? demons .. 
subsídio também'é regra geral. tram, portanto. que e ilusão 
As terras da Europa. de exten- pensar no fim do protecionismo 
são sempre reduzida, não con- por parte dos países indus
seguem competir com as das na- tria1izados. e que pro!ecio
ções com vocação agrfcola. Por nismo se~a sinónimo de 
1sso. nos países do Mercado ineficiênc1a. Todas as nações 
Comum, a comida é cara, em re- protegem os setores que julgam 
1ação aos nossos padrões, mas vitais para assegurar seu 
eles nem pensam em abrir suas futuro. E nessa avaliação u!i
fronteiras à importação. lizam apen~s seus próprio5 

crltérios. O que está ocorren
do na área da agricultura. a 
que se referiu o Ministro ca
brera. é apenas uma extensão 
do que acontece em todos os 
demais campos da ativiaad~ 
humana. 

O Ministro Cabrera enfatizou 
a necessidade de que o mundo 
industrializado abra seus mer
cados, reeditando o apelo do 
Presidente Collor na ONU. E 
lembrou que o Brasil está se
guindo exatamente esta linha. 
dentro da politica batizada de 
"modernização". em busca da 
eficiência e da 
competitividade. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res, é ledo engano supor que 
os países do Primeiro Mundo 
vão acabar com o protecionismQ 
dentro de suas fronteiras. E 
também equívoco trágico imagi
nar que o protecionismo tenha 
por origem a ineficiência. 

Vejam V. Exas que os Estados 
Un1dos têm cerca de 3 (três) 
por cento de sua população de
dicados à agropecuária. E esse 
pequeno contingente produz 
mais de 600 milhões de tonela
das de grãos por ano, o que 
corresponde a dez veze.s a pro
dução do Brasil. A agricultura 
americana é, sem nenhuma dúvi
da, a mais eficiente e mais 
moderna do mundo. No entanto, 
sobrevive graças a subsídios. 
Logo, o protecionismo nada tem 
a ver com eficiência ou com 
"modernização". 

Na verdade, o que determina o 
protecionismo são os mais al
tos interesses nacionais. A 
produção de alimentos no Vapão 
ou no Mercado Comum Europeu 
certamente não é competitiva, 
mas corresponde às necessida
des estratégicas desses 
países. 

Os japoneses vivem em um ar
quipélago que pode ficar iso
lado de fontes externas de 
produção em situações de 
emergenci a. Isso j ã aconteceu 
antes. e talvez se repita no 
-futuro. Dai o empenho em ga
rantir o nível da produção in-

Sr. Presidente e Srs. Seneoo 
res. é preciso que os hc.rr.E:r.~ 
públicos do Brasil. e pr1nc1-
paimente seus governantes. 't~ 
nham p1ena consciêncie de ree· 
1 i da de i nternac1 o na 1 • A retõ 
rica do 1 ivre comércJO )arr.a i::. 
encontrou correspondéncia nG 
prática das relações entre o~ 
paises, como o Ministro da A· 
gricultura acabou de provar. 

Não devemos defender "cartó 
rios". o1igopô1i"OS ou outra::. 
formas de domínio de mercado 
interno por empresário-s i r.ef i
cientes ou i nescrupu 1 os.:...s. 1-~d~ 
não podemos nos de i xa r ~r.;:: d' r
pelo grasnar oos que Qt..:t.-~1: 
tr~nsforrnar o 8:-asil num ,c;.~i:-;_ 
francamente aberto à competi· 
ção 1 nternaci ena i • porQue e_~st: 
caminho levará ao sucatearner.tc.. 
de nosso parque produtivo E: b 
condição de colônia tecno1Õg1· 
ca. 

Há alguns anos aprovemos aqu, 
nesta Casa, quase que por una 
nimidade. uma lei de proteçã~ 
à nascente indústria de 
informática. Não vou abordar 
as críticas que têm surgido ~ 
condução da pol íti~ do setur·. 
~lgumas das quais procedentes. 
Lembraria. entretanto. que ho~ 
je. graças àquela norma. ..:·. 
Brasil e p~is 1 ider em tec.1~v 
1ogia de automação bancária, e 
está exportando know-how para 
a Alemanha. e a União 
Soviética. E apenas um frutc 
desta po1 ítica, entre mu1 to5 
.outros. 

Todos sabemos que a 1 ei i riâ-r: 
protege o segmento de grandes 
computadores. Apesar de 1iber
dade existente. não houve prc 
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gressos nessa área. Nenhuma dos conceitos de 
multinacional se interessou em "moderntdade". ef1c1ência e 
fazer investimentos para pes-~abertura do mercado interno~ 
quisa no Brasil. Nada! Zero! que se afiguram perigosamente 
Ao abrirmos outros setores da ingénuos em alquns inteqrantes 
informãt1ca à competição es- da administraçao da Republica. 
trangeira, por certo teremos a 
repetição desse panorama: os 
produtos virão prontos ou 
semi-acabados das matrizes no 
exterior, as fábricas brasi
leiras fecharão' e não teremos 
nenhum desenvolvimento tecno-
1ógico autóctone. 

Isto não é uma previsão feita 
aleatoriamente~ mas baseada em 
antecedentes desastrosos. Os 
membros desta Casa devem 
lembrar-se de ~ue tínhamos uma 
indústria de televisores razo
avelmente desenvolvida em nos
so País. Com a abertura do 
mercado~ nossa indústria que
brou. levando consigo a indús
tria de componentes 
e1etrônicos. E essa falta de 
componentes fabricados inter
namente prejudica. e muito. o 
desenvolvimento da informática 
nacional . O mesmo se passou 
com outros setores. e vai a
contecer novamente. se não a
dotarmos as cautelas que a si
tuação requer. 

,Não seria demasiado recordar. 
também. que ainda há pouco uma 
grande empresa brasileira quis 
comprar um computador dos mais 
modernos da IBM. e a importa
ção ficou na dependência de 
uma licença do governo dos Es
tados Unidos. Se interessar a 
e1es que nossas empresas te
nham equipamentos que as habi
litem a competir com produtos 
americanos~ muito bem: se não 
interessar~ a importação não 
se fará, e nossas empresas fi
carão sem condições para dis
putar o mercado internacional. 
Trata-se de uma condenação 
inapelável ao 
subdesenvolvimento. 

A única maneira de evitar 
esse tipo de subordinação é 
assegurar a autonomia tecnoló
gica nacional em todos os se
tores de ponta. Autonomia não 
significa independência. mas 
capacidade para Qerar as tec
nologias necessár1as ao desen
volvimento do Pafs. à seme
lhança do ~ue fazem as nações 
de van~uarda. Se para isso for 
necessario adotar práticas 
protecion1stas. não estaremos 
fazendo nada diferente do u
sua 1 nas grandes potências 
industriais. A ~nica regra 
vá1 fda no tocante ao protecio
nismo é o interesse nacional. 
Devemos estar .sempre prontos 
para sua salvaguarda. 

Faço votos para qUe o Minis
tro Antonio Cabrera. na próxi
ma reunião do ministério, a
presente aos seus pares os nú
meros sobre os subsídios agrf
co1as do Primeiro Mundo. Tal
vez assim provoque uma revisão 

Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer. Sr. 
Presidente. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -
SC~ Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente. 
srs. Senadores. a derrota é 
órfã, ninguém gosta de assumir 
a sua paternidade. Mas é de 
boa prática politica analisar 
os resultados eleitorais~ mes
mo que eles não sejam os mais 
agradáveis. 

A Frente Popular se consti
tuiu numa experi~ncia históri
ca para a politica 
catarinense. Pela primeira 
vez. seis partidos de esquerda 
formaram uma frente~ tendo 
como base um programa comum -
popular, democrático e 
progressista. 

Qs resultados. e~tretanto. 
nao são apenas os numeres da 
eleição~ onde a frente chegou 
em terceiro lugar. com pouco 
~ais de 11% dos votos válidos. 
E preciso divisar no futuro as 
possibilidades ampliadas de 
novas frentes populares. bem 
como o crescimento das banca
das federal e estadual. 

Essa a verdade: a frente e
merge em Santa Catarina como 
uma razoável força política. 
como uma nova alternativa no 
futuro político de nosso 

_estado. 

E isso tudo tendo trabalhado 
numa conjuntura extremamente 
adversa. como a das eleições 
deste ano em geral. para as 
esquerdas. 

É tarefa inglória neste mo
mento defender o setor públi
co~ vítima de um bombardeio 
ideológico sem precedentes no 
Brasil e no mundo. Mas nós o 
fizemos, não por conveniência 
eleitoral. mas por coerência 
política. 

Num instante em que (pelo 
.mesmo bombardeio da mídia e do 
grande cap1ta1) ideologia vi
rou uma espécie de palavrão, 
nós não vacilamos em fazer uma 
campanha ideológica. até para 
combater esta monumental boba
gem de que as ideologias 
acabaram. 

Nada é tão ostensivamente i
deológico do que afirmar o fim 
das ideologias. 

Nós, da Frente Popular. ousa
mos afirmar com todas as le
tras que o PMOB e a sua candi
datura não eram opções de es
querda, como hábil e competen
temente foi posto para a 
população. 

Nós criticamos dÚramente Col
lor e seu plano de estabiliza
ção, porQue continuamos a a
char que o plano é contra a 
classe trabalhadora. as clas
ses médias, os pequenos 
empresários, os interesses 
nacionais. Mas foi visível que 
a população não QUeria ouvir 
esta crftica. como quem torce 
para tudo dar certo. mesmo so
frendo na sua própria carne os 
efeitos perversos do plano. 

Nós realizamos esforço enorme 
para mostrar que os Polfticos 
não são iguais~ não podem ser 
jogados na vala comum dos in
teresseiros~ dos preguiçosos. 
dos corruptos. Isto num momen
to em que o eleitorado sim
plesmente não queria ouvir fa
lar de política ou de 
políticos. 

Nós denunciamos o abu~o do 
poder económico. para nos o 
pior aspecto da campanha. em
bora só nós o tenhamos 
lembrado. A Justiça Eleitoral 
e a imprensa em geral precisam 
ter suas preocupações mais 
voltadas para esse gravíssimo 
problema que aumenta em cada 
eleição. do que para problemas 
menores de uma campanha. o 
baixo nfvel está muito mais 
nos candidatos •trens 
pagadores" do que em qua 1 quer 
outro aspecto. 

Nós· defendemos os assalaria
dos. os aposentados e. pensio
nistas, os interesses "de Santa 
Catarina. os confiscados da 
poupança. sempre mostrando que 
além de Co11or. os partidos 
que o apoiavam e apóiam têm 
sua parcela de responsabilida
de naquilo que está acontecen
do, inclusive o esvaziamento 
dos direitos e interesses 
catarinenses. 

Tudo fizemos com muita niti
dez. clareza. coragem. 

Pouca coisa 04 nada chegou ao 
eleitorado·~ como em tantas ve
zes acontece. O estado de es
pírito do eleitorado. a con
juntura. estavam distantes da 
pregação dos nossos partidos~ 
das nossas bandeiras e 
compromissos. 

Nem Brizola nem lula foram 
capazes de transferir suas vo
tações para a Frente Popular. 
a não ser aquilo que os parti
dos da frente já tinham acumu
lado como patrlmônio 
eleitoral. E. entretanto, fi
zemos o que era preciso ser 
feito; o. que era coerente 
fazer. Não aconteceu desta 
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vez. como em tantas outras. 
que as massas dos descontentes 
se dirigissem à urna para su
fragar a força política mais 
combativa. mais crítica. ~is 
el ara nos seus comprom1 ssos .. 
Esse contingente - o dos des
contentes com uma conjuntura 
amarga e perversa para a maio
ria do povo- foi para o voto 
branco e nulo. 

Mas queremos afirmar que o 
que está feito está feito. 

Nada temos do que nos arre
pender. porque há a perspecti
va eleitoral e a perspectiva 
politica. Se déssemos valor só 
para a perspectiva eleitoral. 
nossa campanha teria sido um 
equívoco quase completo. 

Mas há a perspectiva da coe
rência, histórica e política. 
E ai a campanha foi um acerto. 

Do mesmo modo que a conjuntu
ra de 1990 foi essa. nada im
pede que daqui a pouco mude. 
dando força e razão para a 
postura e discurso da Frente 
·popular. 

Importa agora manter acesa a 
chama e aberta a possibilidade 
dessa alternativa que se criou 
em Santa Catarina, a Frente 
Popular, para os embates futu
ros. sejam eles no movimento 
sindicàl, no movimento popu
lar, nas eleições municipais, 
ou onde se travarem as lutas 
do·povo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lavoisier Maia. 

O SR. ~AVOISIER MAIA (PDT
RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. ) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, venho de uma 
campanha politica durante a 
qual percorri todos os municf
pios do Rio Grande do Norte. 
No fragor da luta. entre mo
mentos de emoção e de sol i da
riedade popular. observei a
t~ntamente o guadro de pobre
za. de deso1açao e de abandono 
em que se encontra hoje a po
pulação do interior 
nordestino. O contraste entre 
a capital e o interior se a
centua cada vez mais. Em de
terminadas regiões. o desloca
mento no-espaço de cem quiló
metros equivale a re~redir aos 
padrões de vida do seculo XIX. 

o interior' do Nordeste. do 
Rio Grande do Norte em parti
cular. ainda é dominado por 
uma imensa pobreza. o surto de 
desenvolvimento, iniciado há 
30 anos pela sudene, só bene
ficiou uma pequena parcela da 
população. Por outro lado, 
concentrou vultosos investi
mentos nos grandes centros ur-

banas do litoral. Oaf por que 
é urgente a adoção de uma po
lftica de agro indústria que 
interiorize o desenvolvimento 
reg1onal. Somente assim será 
erradicada a pobreza rural do 
Nordeste. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res. como augurar esta mudança 
no desenvolvimento da região 
se continuam predominando me
didas pa1 iativas e 
eleitoreiras? Onde estão os 
planos do Governo Co11or para 
desenvolver o Nordeste? Até 
quando a Sudene continuará 
sendo um organismo anêmico. 
sem planos. sem recursos fi
nanceiros suficientes e. so
bretudo, sem prestigio poiíti
co perante a burocracia 
federal? 

Desde que foi extinto o Fi
nar. em março deste ano. que o 
Nordeste está retrocedendo no 
seu processo de 
desenvolvimento. A extinção 
deste mecanismo de incentivo 
fiscal representou um golpe de 
morte dado pelo Governo Collor 
contra a economia do Nordeste 
com seriissimas implicações 
económicas e sociais a cu~to 
prazo. Até agora nada de im
portante foi feito para com
pensar a extinção do Finor. 

o Nordeste vive atua1mente 
mais um ano de seca. No meio 
rural, cerca de 1 (um) milhão 
de trabalhadores estão passan
do fome e toda sorte de 
privações. Desde abril do cor
rente ano que venho. desta 
tribuna, cobrando providências 
do Governo Federal para este 
problema. Em quatro pronuncia
mentos, refutei preconceitos 
levantados por funcionários do 
Governo contra as elites diri
gente-s- do Nordeste_ e. ao mesmo 
tempo, sugeri medidas duradou
~as que·o Governo poderia to
mar nest~ oportunidade. Entre 
outras coisas, lembrei a con
clusão da fábrica da barrilha, 
na cidade de Macau; iniciar a 
construção de uma refinaria, 
em Mossoró. fazendo justiça ao 
Rio Grande do Norte por ser o 
se~undo maior produtor de pe
troleo do Brasil. Lembrei, ou
trossim, o· desenvolvimento de 
um amplo pro~rama de irrigação 
nas terras ferteis do vale do 
Açu. onde a barragem Armando
Ribeiro' Gonçalves acumula 2 
bilhões e 400 milhões de me
tros cúbicos de água. Sugeri 
igua1mente a construção da 
barragem de Santa Cruz, na 
chapada do Apodi, que 
possibilitará a irrigação de 
10 mil hectares de terras fér
teis e garantirá. em futuro 
Rró_ximo, o abasi;ecimento de 
água para a cidade de Mossoró. 
Tudo isto foi sugerido, como 
obras sérias e duradouras, que 
jamais se enquadrariam na ca
tegoria de "indústria da seca 11 

tão condenada por mim e pelos 

atuais ocupantes do Palácio do 
Planalto. 

Mas tudo isto que sugeri não 
passou de uma mensagem dirigi
da às pedras do deserto. Acon
teceu justamente o contrário. 
Em cima da tragédia do povo 
faminto realizou-se a farsa da 
'
1 indústria da seca"! 

Com um atraso de espantar. 
eis que foi ao Nordeste, em 
plena campanha polftica, o Dr. 
Egberto Baptista. Secretário 
Nacional do Desenvolvimento 
Reg1ona1~ levando para alguns 
prefeitos contratos para a as
sistência aos flagelados da 
seca. Com o candidato do Pre
sidente Collor ao governo do 
Estado, o Dr. Egberto Baptista 
percorreu o Rio Grande do Nor
te fazendo a mais descarada 
uindústria da seca". 

Mesmo sem ser convidado. fui 
à cidade de Currais Novos e, 
para surpresa de muitos pre
feitos. no Fórum daquela reu
nião e1eitoreira. protestei 
contra a maneira irresponsável 
e imoral como se estava usando 
o dinheiro público. Verdade é 
que os parcos recursos envia
dos pe1o Governo Federal para 
combater os efeito da seca no 
Nordeste foram usados para a 
compra de votos para eleger o 
candidato do Presidente Collor 
ao governo do Estado. logo no 
primeiro turno, o que não a
conteceu. graças à consciência 
indomável da ~ente nordestina. 
Desafio alguem a encontrar no 
Rio Grande do Norte uma obra 
duradoura e de serventia pú
blica. construida com o di
nheiro da seca levado pelo Dr. 
Egberto Baptista. 

E 1 es estavam tão certos de 
proporcionar a vitória ao seu 
candidato logo no primeiro 
turno. que encerraram o forne
cimento do dinheiro da seca em 
30 de setembro próximo passa
do, quando antes prometeram 
enviar recursos até o final de 
dezembro. Mas como vai haver o 
segundo turno, creio que o Dr. 
Egberto Baptista ou outro pre
posto do Governo Federal 
retornará ao Rio Grande do 
Norte para. outra vez. fazer a 
11 Indústria da Seca" para bene
ficiar o candidato de Collor 
ao Governo do Estado. Lá me 
encontrarão de pé protestando 
contra os desmandos adm1 n.i s
trativos deste Governo. 

Esta é a 
governo que 
1 izador 
bras i 1 eira! 

"moralidade" de um 
se arvora em mora-

da soe i edade 

Como se isto não bastasse, o 
Ministro da Educação. em plena 
campanha politica. assinou 
convênio com 42 prefeitoras, 
das quais 16 são do Rio Grande 
do Norte e as demais. quase· 
todas. do Rio Grande do Sul. 
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Tudo isto seria mera cOinci
dência de calendário, se não 
se conhecesse o grau de amiza
de que existe entre o titular 
da pasta da Educação e o Sena
dor ~osé Agripino, candidatb 
do PFL ao governo do meu 
Estado. 

Srs. Senadores, o mais grave 
aconteceu nesta campanha poli
tica e vou relatar agora. Obe
decendo aos imperativos do 
Fundo Monetário Internacional 
{FMI), na véspera de viajar 
para os Estados Unidos. onde 
foi conversar com alguns. cre
dores Oo Brasil, o Pres1dente 
Collor decretou a liqüidação 
extrajudicial, manu 
militari, de quatro bancos 
estaduais. Usou para istq a 
Lei n~ 6.024, de 13 de março 
de 1974, peça importante do 
regime autoritário que conce
deu ao Banco Central poderes 
ilimitados. Por ignorância ou 
má-fé, as autoridades ·do Banco 
Central esqueceram de que, 
desde o dia 5 de outubro de 
1988, quando foi promulgada a 
nova Constituição, o Brasil 
passou a ser um Estado 
democr~tico de direito (art. 
1.). 

Esqueceram i gua 1mente que a 
nova Constituição estabelece 
que os Estados-Membros da Fe
deração são autónomos, tanto 
quanto a União, no que se re
fere ao exercício dos seus di
reitos e prerrogativas. Ade
mais, pela nova ordem consti
tucional, cabe ao Congresso 
Nacional definir, em Lei Com
plement'ar, as atribuições do 
Banco Central. É verdade que 
esta matéria ainda não foi vo
tada pelo Congresso. Mas esta 
lacuna não justifica a utili
zaçao da lei n~ 6~024, resqul
cio do entulho autoritário, 
que alsuns teimam em 
ressuscita-lo. 

Por isso, diante do E~tado 
democrático de dlr.ei to lmpian
tado pela nova Consti~uiçáo, a 
liqüidação extrajudicial dos 
quatro bancos estaduais foi, 
segundo opinião de juristas de 
renomado concei ta·; mais uma 
inconstitucional idade pratica
da pelo Governo Collor. 

Do ponto de vista político, a 
liqüidação do Bandern teve a 
finalidade de impedir a ascen
são de minha candidatura ao 
Governo _do Estado e, aO mesmo 
tempo, tentar conter a per-ma
nente queda do candidato de 
Collor nas pesquisas de opi
nião pública. 

Proclamado o resultad~ das 
urnas, ficou patente que o 
tiro saiu pela culatra. que o 
feitiço virou-se contra o 
feiticeiro. 

Na realidade, Srs. Senadores, 
a liqüidaç~O do Bandern, se 

não foi solicitada. foi aceita 
p~lo Senador José Agripino. 
Verdade é .que ele nunca. em 
momento algum da campanha, 
protestou contra aquela medida 
inconstitucional, arbitrária e 
cruel. que o ·Governo Collor 
tomou contra um património do 
povo do Rio Grande do Norte. 
Sua cumplicidade é um fato 
incontestável! 

A liqüidação do Bandern. além 
de abalar a economia potiguar, 
desempregou cerca de dois mil 
funcionários. Mas graças à 

·compreensão unânime da Assem
bléia Legislativa. que aprovou 
a mensagem do Governador Ge
raldo Melo, eles serão incor
porados à administração direta 
do Estado. 

É curioso observar-se que, 
Uma vez feito o levantamento 
do põssivo do Bandern, 
constatou-se que cerca de 90% 
deste passivo res_ul taram de 
operações feitas no governo 
passado, isto é, do Senhor 
Vosé Agripino. Verificou-se 
também que o DNOCSY autarquia 
federal, é o maior devedor, 
com cerca de um bilhão de 
cruzeiros. operação vencida há 
vários meses sem qualquer 
solução. 

Por todas estas razões. infe
rimos que a liqüidação d~ Ban
dern foi um ato politiqueiro 
visando tão-somente prejudicar 
adversários políticos e. por 
outro lado, beneficiar os 
correligionários "colloridos 1

'. 

Tudo isto é muito preocupan
te. porque amanhã serão víti
mas da sanha presidencial ou
tras instituições bancárias. O 
desiderato de tudo privatizar 
a qualquer custo poderá subor
dinar centenas de instituições 
nacionais aos interesses do 
capital estrangeiro. 

Aprove-i to o ensejo para con
clamar todas as forças vlvas 
do_ Rio -Grande do Norte, a 
classe política, os 
empresários, a OAB, os traba
lhadores. os profissionais li
berais, para que, unidos num 
movimento suprapartidário, lu
temos pela restauração do 
Sandern._Este banco é um bem 
da terr-a, que há 84 anos vem 
impulsionando o desenvolvimen
to potiguar. Nesta hora. a u
·n; ão de todos é i mpresci ndivel 
para o bom êxito das conversa
ções em torno deste objetivo 
comum. Se unidos somos peque
nos, menores seremos se, entre 
nós, prevã 1 ecerem- as Oái"Te i r as 
partidárias e os interesses 
pessoais. 

A restauração do Bandern s1g
nific~ a reconstrução da dig
nidade do Estado do Rio Grande 
do Norte. destrulda pela pre
potência de um presidente que 
não respeita a Constituição 

Federal e muito menos os prin
cípios que regem a nossa 
Federação. 

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

Q SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Lembro aos Srs. Sena
dor~s que o Congresso Nacional 
esta convocado para uma sessão 
çonjunta, a realizar-se hoje. 
as 18 horas e 30 minutos, no 
plenário , da Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Nada mais havendo a 
tratar. vou encerrar a presen
te sessão, designando para a 
ordinária de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

- 1 

PROJETO DE LEI DO DF 

N~ 39. DE 1990 

(Incluldo em Ordem do Dia 
nos termos do 

art. 10. § 10, da Resolução 
n~ 157, de 1988) 

Votação. em turno único, do 
veto parcial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 39. de 1990, 
que dispõe sobre o reajuste de 
vencimentos e salários dos 
servidores civis da adminis
tração- direta, autárquica. 
fundacional e indireta do Dis
trito Federal, e dã outras 
providências. 

2 

Veto Total 

PROJETO OE LEI DO DF 

N~ 41, DE 1990 

(Incluido em Ordem do Dia nos 
termos do 

art. 10, § 10, da Resolução 
nA 157, de 1988) 

Votação •• em turno Unico, do 
veto tota:I apo_sto ao Projeto 
de Lei do DF nA 41, de 1990, 
de autoria do Senador Maurfcio 
Corrêa, q~e regulamenta o art. 
39 da Constituição, relativo 
ao regime juridico dos servi
dores das fundações públicas 
do Distrito Federal e dá ou
tras providências. 

-3-

Veto Parc;ia1 

PROJETO DE LEI DO DF 

N,Q 45. DE 1990 

(Incluldo em Ordem do Dia nos 
termos do 
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art. 10, § 10, _da Resolução 
nQ 157, de 1988) 

Votação. em turno único, do 
veto parcial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 45, de,1990, 
que dispõe sobre o regime ju
rldico dos servidores civis 
das fundações públicas do Dis
trito Federal, e dá outras 
pr·ovidênci as. 

-4 

PROJETO DE LEI DO DF 

N.Q 50, DE 1990 

(!nc1ufdo em Ordem do Dia 
!'lOS tt=:rmos do 

~r~. 4, in fine, da Resolução 
n.ll 1 ~;? , de 1 988} 

D1scussão, em turno único, do 
Pr'oj et.o de Led do DF n.ll 50, de 
1990, de iniciativa do Gover
neelor do D1str·ito Federal·, que 
autoriza a desafetação de bens 
de uso comum do povo, situados 
no Setor de Habitações Indivi
dueis Sul - SHIS, OL 4/9, 
4/11, A./12, 4/13 e 4/14, Re
gi§o Administrativa I, dentro 
de_ espaço territ_orial do Dis
tr1to Fede<~l, e dá outras 
proVidências (dependendo de 
pareçEr). 

5-

PROJlTO DC DECRCTO LEGISLATIVO 

N• 22, DE 1989 

{Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do 

art. 376, e, do 
Ret;d mente Interno) 

~ 1 oL;.çéo, em twi~no único, do 
F-r:~.,.~(·to a.·. Decreto l.egislativo 
n-{· --:- d· 19.8& (n.!'.l 155/86, na 
Cãmer~·do~ Deput~dos). que a
prova o texto da Convenção n~ 
14'7 1;1(1} Or("';dn-izãçãq lnternacio
na 1 dn ir?.I:'IZI' lho - OIT sobre 
noitila:s rnfnimas da ~1~rin_ha Me-r
cante~ adr.tacia em Genebra, em 
19'i't-. durante a Sexagésima Se
ç,unna SeSSão- da Conferência 
lnterr'l?.C'ional do Trabalho, 
tBr.rin 

PARECERES on::i~ e .SQiJ--nl1 306, 
de 1990, das comissões: 

- d~ Relacões Exteriores e 
De-fesa Nacional 1 Q 
pronunciamento: concluindo por 
diligénci~ -junto ao Ministério 
do Trabalho e aud'i ênc_i a da Co
missão de Constituição, Uusti
ça e Cidadania; 20 
prnriiJnciam~mto: favorável 
quanto ac mérito; e 

-de Constituição, Uustiça e 
Cidadania, pela constitucforia
lidade e juridicidade. 

~ 6 

PRO~ETO DE LEI DO DF 

N• 53, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia 
nos termos do 

art. 172, II, d, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno única. do 
Projeto de Lei do DF nA 53. de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
autoriza a Companhia 
Imobi1i~ria de Brasil ia- Ter
racap a doar os imóveis que 
especifica e dá outras provi
dências (dependendo de 
parecer). 

- 7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N~ 41. DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia 
nos termos do 

art. 376. e. do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
nQ 41, de 1990 (n~ 171/89, na 
Câmara dos Deputados), que a
prova o texto do Convênio de 
Cooperação Uud1ciária em Maté-
r:i_a ____ C i vi 1, celebrado entre o 
Governo da República Federati
va do Brasfl e o Reino da Es
panha, em Madri, em 13 de a
bril de 1989 (dependendo de 
parecer). 

- 8 

PRO~ETO DE LEI 00 DF 

N~ 43~ DE 1990 

(Em regime de urgânc1a nos 
termos do 

art._ 336, c, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do DF n~ 43, de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal. que 
dispõe sobre o aproveitamento 
de servidores na carreira Ad
ministração Pública da Funda
ção Zoobotãnica do Distrito 
federal, criada pela Lei nR 
82, de 29 de dezembro de 1989, 
e dá outras providências 
(dependendo de parecer). 

-9-

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
titu1çâo nl1 3. de 1989, de au
toria 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. 

- 10 -

Votação, em primeiro turno~ 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição nR 5, de 1989, de au
toria do Senador Nelson Car
neiro e outros Senhores Sena
dores. que dispõe sobre a re
muneração dos deputados esta
duais e dos vereadores. 

- 11 -

Votação, em primeiro turno, 
da Proeosta de Emenda à Cons
tituiçao n~ 6, de 1989, de au
toria do Senador Marcos Men
donça e outros 24 Senhores Se
nadores, que acrescenta artigo 
ao texto constitucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

- 12 -

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição nl1 f. de 1990. de au
toria do Senador Mareio Lacer
da e outros Senhores Senado
res. que acrescenta dispositi
vo ao Ato das Disposições 
constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

- 13-

Discussão, em turno suplemen
tar. do substitutivo ao ProJe
to de Lei do DF n~ 33. de 
19BD, de iniciativa da Comis
são do Distrito Federal 
(apresentado por sugestáo do 
Deputado Augusto carvalho), 
que dispõe sobre a criação de 
Quadro de Pessoal da Câmara 
Legislativa do Distrito Fede
ral e dá outras providências. 
tendo 

PARECER, sob n~ 296, de 1990, 
da Comissão 

- Dtretora, oferecendo a re
dação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão Js 
17 ho~as e 32 minutos.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLV - N° 132 12 DE OUTUBRO DE 1!?90. BRASÍLIA - Qf 

I 
SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 1520 SESSÃO, EM 
1i DE OUTUBRO DE 1990 

1 . 1 ABERTURA 

1 . 2 EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Pre
sidente da República 

NAs 193 a 195/90 (n~s 
720 a 722/90, na origem), 
de agradec1mento de comuni
cações. 

1.2.2 -Leitura de proje
to 

Projeto de Lei do Senado 
n""' 175/90, de autór'ia do 
Se,nador Wilson Martins. que_ 
disciplina a criação de lo
terias, a distribuição de 
prémios e dá outras provi
dê:l"'cias. 

1.2.3 Comunicação da 
Presidência 

Presença na Casa do Sr. 
Antônio Alves Queiroz. 2~ 
suplente· convocado da re
presentação do Estado de 
Goiás, em virtude de licen
ça concedida ao 1A suplen
te. Senador Gonzaga Jayme. 

1 .2.4 ~ Prestacão de com
promisso regimenta1 e posse 
do Sr. Antonio Alves Quei
roz 

1 .2.5 - Comunic~ção 

Do SenadOr -Antôni q A 1-
ves, referente à sua fi1ia
ção partidária e no-me par
lamentar. 

SUMÁ~IO 
/ 

1.2.6- Discur~o?/do Expe-
diente ~/ 

SENADOR MÁRCIO BEREZOSKI 
-Enaltecimento à vida pú
blica do Senador 01rceu 
Ca;neiro. Potencialidades 
económicas do Estado de 
Santa Catarina. 

SENADOR- JARBAS PASSARINHO 
-Reflexões sobre as elei
ções de 3 de outubro. 

SENADOR NELSON WEDEKIN-
Siléhclo da Justiça Eleito
ral ao abuso do poder eco
nômlco nas últimas elei-
çõeS:·. - --

SENADOR ODACIR SOARES 
Fechamento do gar1mpo de 
Bom Futuro, em Rondônia. 

SENADOR RU.Y BACELAR - Reu
nlão do Conselho de Secre
tários da Indústria, Comér
cio e Turismo do Nordeste, 
na Bahia, para discutir a 
nova politica industrial e 
de comércio exterior. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Do
cumentos recebidos da Em
baixada do Kuwait, sobre a 
invasão daquele Pais pelo 
Iraque. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Veto parcial aposto ao 

~~01~~g:d~u~e~,~~õ~Fs~~r~90 
rea~us.te de vencim'ei:1tos e 
salarios dos servidores ci
vis da administração dire
ta. autárquica, fundacional 
e indiretz do Distrito Fe
dere:l, e dá outras provi-

dênci as,; Votação adi ada· por 
falta de quorum. 

Veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 41, 
de 1990. de. autoria do Se
nador Mauricio Corrêa, que 
regulamenta o art. 39 da 
Constituição. relativo ao 
regime jurídico dos servi
dores das fundações públl
cas do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

Votação adiada por falta 
de quorum. 

Veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 45, 
de 1990. que'---d1spõe sobre o 
reg_ime jurídico dos servi

-dores civis das.fundaçóes 
públi_cas do Dis"trlto Fede
ral, -e dá ou-r.ras pr'ovidêri
cias. Votação ad;ada por 
falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legis
lativo n.n. 22. de i989. (n.2 
155/86, na câmara dos Depu
tados), que aprova o texto 
da Convenção nA 147 da Or
ganização Internacional do 
Traoalho - OIT, sobre nor
mas mínimas da Marinha Mer
cante, adotada em Genebra, 
em 1976, durante a Sexagé
sima Segunda Sessão da Con
ferência Internacional do 
Trabalho. Votação adtada 

por falta de quorum. 

Proposta de_Emenda à Cons
tituição n~ 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores 
Senadofes, que· acrescenta 
parágrafo ao art. 159 e al
tera a redação do inciso II 
~o art. 151 da Constituição 



5532 Outubro de !990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o II) Sexta-feira 12 

PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Feder'! 
AGAC1El.DA Sli.VA MAIA 
Diretor EXecutivo 
CESAR AUGUSTO JOsl t1E SOUZA 
Oiretor Administrativo 
WIZ CARLOS DE BAsTOS 
Diretor IndUstrial 
ftoRIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oireior Adjunto 

Federal. Votação adiada por 
fé:llta de ~uorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 5~ de 1989. de 
autoria do Senador Nelson 
CQrneiro e ou~ros Senhores 
Senadores, que dispõe sobre 
a rem~neração dos Deputados 
Estaduais e dos Vereadores. 

Votação adiada por falta 
de t~uorum. 

Proposta de Emenda à Cons
"::i tuição n~ 6, de 1.989_, de 
autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senho
res Senadores, que acres
centa artigo ao texto cons
titucional prevendo a cria
ção e definindo a competên
cia do Conselho Nacional oe 
Remuneração Púb1ica. Vo
tação adiada por falta 
ae quorum. 

Preposta de Emenda à Cons
tituição n.;l 1. de ~990, de 
autor1a do Senador Mareio 
Lacerda e outros Senhores 
Senadores, que acrescenta 
dispositivos ao -Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitarias da Constitui
ção Federal. Votação adi
ada por falta ae quorum. 

Projéto de Lei do DF n~ 
50, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal. que autoriza a de
safetação de bens de uso 
comum do povo, situados no 
Setor de Habitações Indivi
duais SUl - SHlS_, _ QL' 4/9, 
4/11. -</12. 4/13 e4/14, 
Região Aoministrativa 1, 
dentro do espaço ter ri to~· 
rial do Distrito Federal, e 

EXPEDIENTE 
CENTWO'GIIÃRCO- SEIUOO 11WERAL 

~·DqCONGIIEUONACIOIIAL 
lmptes$0.so& .a rHj)OnútNI•cUde d• Mesa do Senado Fedef.t~ 

Semestral 

dá outras providências. 
Discussão sobrestada nos 
~ermos da Resolução n~ 157. 

Projeto oe Lei oo. DF r.~ 
53, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal, q0e autoriza a 
Companh1a Imobiliária de 
arasília- Terracep, a doar 
os imóveis que especifica e 
dá outras providências. 
Discussão sobrestada nos 

termos da ResoluçãO nR 157. 

Projeto de Lei do DF n~ 
43, _de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal, que dispõe sobre o 
aproveitamento de servido
res na carreira Administra
çê!o Púb r·, ca da Fundação Zo
obotânlca do Distrito Fede
ral, criada pela Lei n~ 82. 
de 29 de dezembro de 1989. 
e oà o.utras providências. 
Discussão sobrestada nos 

termos da Resolução n.s:: 157. 

Substitutivo ao Projeto de 
Lei do DF n.s:: 33. -de 1990. 
de iniciativa da Comissão 
do Distrito Féoeral, · que 
dispõe sobre a criação de 
Quadro de Pessoal da Câmara 
Legislativa do Distrito ~e
dera 1 _e dá outras provi dên
c,as-. D1Scuss.ão sobrestada 

nos termos da Resolução n~ 
157. 

-Pro]eú:) --de o9creto Legi s-
1ativo n~ 41. de 1990 (n~ 
171/89 na Câmara áos Depu
tados), que aprova o texto 
do Convênio de Cooperação 
Judiciár1a em Matéria Ci
vil, celebrado entre o Go
verno-da República Federa-

ASSINATURAS 

tiva do Brasil e o Re,no da 
Espanha. em Madrld, em 13 
de abril de 1989. Discus
são encerrada após parecer 
favorável da Comissão com
petente·, ficar"lco a vçn._ação 
adiada por falta de quo
rum. 

1 . 3. 1 Comunicação da 
Presidência 

Convoçaçãc de sessão 
extrao_rdinária a realizar
se hoje, às 16 horas e 30 
minutos. com Orderr. do Dia 
que designa. 

. 4 - ENCERRAMENTO 

2 ATA DA 153• SóSSÃO, EM 
11 DE OUTUBRO DE 1990 

2. ABERTURA 

2.2 EXPEDIENTE 

2.2.1- Requerimentos 

N~ 353/90, de urgência 
para o Projeto de Lei ao DF 
r.~ 55/90, que cria a Car
re1ra A_ssistência Jurídica 
das Fündações Púb l i cas do 
Distrito Federal e seus 
cargos, f í xa os v a 1 ores de 
seus vencimentos e dá ou
tras providências. 

N~ 354/90, âe urgência 
para o Projeto de Lei do 
Senado n~ 166/90, que reg~
lamenta o artigo 174 parQ
grafos 3~ e 4~ da Consti
tuição. 
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2.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do DF nA 
50/90. que autoriza a desa
fetação de bens de uso co
mum ao povo, situados no 
Setor de Habitações Indivi
duais Sul - SHIS, QL 4/9, 
4/11, 4/12, 4/13 e 4/14, 
Região Administ~ativa I. 
dentro do espaço territo
r1al do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

Aprovado. após parecer da 
com1ssâo competente. A Co
m1ssão Diretora para a re
daçêo final. 

- Redação final do Projeto 
de Lei do DF n~ 50/90, em 
regime de urgência. Apro
vada. A sanção do Gover
nador do Distrito Federa 1 .. 

2.3.1 --Matérias aorecia
das após a Ordem do bia 

Requerimentos n~s 353 e 
354/90, lidos no Expediente 
da presents sessão. Apro
vados. 

2.3.2 Discursos após a 
Ordem do Dia 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES 
- Comentários ao pronuncia
mento feito na sessão ante
rior, pelo Senador· Varbas 
Passarinno, em que analisa 
o último pleito eleitoral. 
Valorização das comissões 
técnicas da Casa. Necessi
dade da aplicação de san
ções regimentais aos Sena
dores ausentes dos traba
lhos parlamentares. Dúvidas 
sobre a seriedade das pes
quisa5 eieitorais da Bah1a. 
Veto presidencial aos Pla
nos de Cus~eios e Benefí
cios da Previdência SoCial. 

SE~ADOR POMPEU DE SOUSA -
Falecimento da sr~ Anah de 
Mel lo Franco. SENADOR RO
NALDO ARAGÃO Conclusão 
oa hidrelétrica de .Samuel, 
em Rondônia. ·· 

SENADOR JOÃO LOBO- liqui
dação extrajudicial do Ban
co do Estado do Piauí. 

2.3.3 Comunicação da 
Presidência 

- Convocação de sessão 
extraordinárla a realizar
se hoje, ·às 18 horas e 13 
minutos, com Ordem do Dia 
que oesigna. 

2.4 - ENCERRAMENTO 

3 ATA DA 154• SESSÃO, EM 
11 DE OUTUBRO DE 1990 

3. 1 ABERTURA 

3.2 -EXPEDIENTE 

3.2.1 - Requerimentos 

Ns 355/90. de urgência 
para o Oficio ns;, S/45/90, 
relativo a proposta para 
qu~ seja autorizado o Go
verno do Estado oo Río 
Grande do Sul a emitir e 
colocar no mercado, através 
de ofer·tas pUblicas. 
5.125.000.000 Letra~ ~inan
ceiras do Tesouro do Estado 
do Rio G~ande do Sul (LFT -
RS). 

N~ 356/90, de ur-gência 
para o Projeto de Resolução 
n~ _47/90, que dispõe sobre 
a realização de concurso 
público para o preenchimen
to de cargos para a Câmara 
legislativa do Distrito Fe~ 
deral e determ_ina outras 
providências. 

3.2.2 - Comunicação 

Do Senador Robe~to Cam
pos, que se ausentará do 
?afs no período de i4 a 26 

-de outubro do ano em cu'r
so. ---a. 2. 3 Comun·i cação da 
Presidência 

Proposta. por indicação 
do Presidente do Gruco Bra
sileiro da União lnterpar
lamentar, de designação de 
membros para comporem a re
presentação brasileira, no 
perfodo de 15 a 20 do cor
rente~ em Punta Del Este, 
Uruguai. a 84~ Conferência 
Interparlamentar. 

3.3 -ORDEM DO DIA 

- Projeto de Dec~eto Le-
gislativo n~ 41/90 (n.l2 
171/89, na Câmara dos 
Dep-utados), que aprova o 
texto do Convênio oe Coope
ração Vudiciãria em Matéria 
C1vi1, celeorado entre o 
GovernCI da República Fede
rativa do Brasil e o Reino 
da Espanha. em- Madrid, em 
13 de abrjl pe 1989, A
provado. A promu1gação. 

3.3.1 -Matérias aprecia
das após a Ordem do Dia 

Requerimentos n~s 355 e 
355/90; lidos no Expediente 
da presente sessão. Apro-
vados. · 

- Pr_oposta de i nd'i c.sção de 
Senadores para comporem a 
delegação bras;leira a 84~ 
Conferencia Interparlamen
-tar. Aprovada. 

3.3.2 Discurso após a. 
Ordem do Dia 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES 
Votação de empréstimo aos 
Estados. 

3.3.3 --oesignação da Or
dem do Dia da próxima 
sessão 

3. 4 ENCERRAMENTO 

4 MESA DIRETORA 

5 LÍDERES E VICE-LÍDERES 
DE PARTIDOS 

e - COMPOSICÃO DAS COMIS
SOES PERMANENtES 

l i 
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Ata da 152ª Sessão, em 11 de Outubro de 1990 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48Q Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MTNUTOS. 
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Nabor Júnior- Aureo Mel lo 
- Odacir Soares- Ronaldo Ara
gão Almir Gabriel - Jarbas 
Passarinho- Moisés Abrão 
Carlos Patrocfnio Antonio 
Luiz Maya - 0oão Castelo - A
lexandre Costa - João Lobo -
Afonso Sancho - Cid Sabóia de 
Carvalho Mauro Benevídes -
Lavoisier Maia - Humberto Lu
cena -Marco Maciel - Ney Ma
ranhão - Mansueto de Lavor 
Lourival Baptista - 0utahy Ma
galhães - Ruy Bacelar' - José 
lgnácio Ferreira- Gerson Ca
mata - João Calmon Nelson 
Carneiro Ronan Tito- Mário 
Covas Márcio Serezoski 
Iram Saraiva - Pompeu de Sousa 
- Meira Filho- Roberto Campos 

Márcio Lacerda - Mendes Ca
nale- Wilson Martins- Leite 
Chaves Affonso Ca~rgo 
Jorge Bornhausen- Nelson We
dekin José Paulo Bisol -
José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - A Lista de presença 
comparecimento acusa o de 43 
Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus. ini
ciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1~ Secretário procederá 
à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunica
ções: 

NA 193/90 (nA 720/90, na 
origem), de 10 do corrente, 
referente a matérias de inte
resse do Poder Executivo, 
constantes das Mensagens n~s 
96 a 102, de 1990-CN. 

NA 194/90 (n.2. 721/90, na 
origem). de 10 do corrente, 
referente as comunicações so
bre matérias do Poder Executi
vo, constantes das Mensagens 
SM n.2. 180, 182, 185, 187 a 
189, 191 e 192. de 1990. · 

N" 195/90 
origem), de 

(n~ 722/90, na 
10 do corrente, 

referente a tramitação das ma
térias constantes das Mensa
gens SM nst 106 a 177, de 
1990. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- O Expediente lido vai 
à publicação. 

Sobre a me_sa. projeto que 
será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PRO.JETO DE LEI 

NQ 175, DE 1990 

Disciplina a criação de 
loterias, a distribuição de 
prêmios e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1st A instituição e o 
funcionamento de loterias de
penderão de lei federal que os 
autorize. 

§ 1st A autorização de que 
trata o caput será concedida 
por tempo determinado~ o qual 
não poderá exceder a dez anos. 

§ 2~ As entidades- resgonsá
veis por loterias que nao a
tendam ao disposto no caput e 
§ 1st submeterão ao Congresso 
Nacional, dentro do primeiro 
ano de vigência desta lei, 
proposta de regularização le
gal por intermédio da Chefia 
do Poder Executivo a que se 
subordinam. 

§ 3st Vencido o prazo fixado 
no parágrafo anterior sem a 
devida regularização, ficará a 
loteria proibida de funcionar, 
respondendo seus dirigentes 
pela inobservância a essa 
proibição. 

Art. 2~ É vedada a institu!
ção de loterias de apuraçao 
instantânea de resultado, seja 
esta realizada pelo apostador, 
agel':'lte. por artifício ou ·qual
quer outro meio em que os pro
cessos- de sorteio ou apuração 
não sejam passíveis de audito
ria ou de fiscalização. 

Art. 3~ As loterias distri
buirão aos apostadores. a tf
tulo de prêmios, no mfnimo 
dois terços do tota_l bruto ar
recadado, sobre o qual incidi-

rão os impostos estabelecidos 
em lei. 

§ 1~ É vedada a acumulação de 
prêmios em loterias de sortei
o. devendo ser realizados tan
tos sorteios quantos necessá
rtos à efetiva distribuição do 
prémio principal. 

s~ve~= ~~1!~si~i~~?~~5p~~~~~~: 
rã o, pe·l o menos duas vezes por 
ano, campanha educativa sobre 
os problemas que decorrem do 
comprometimento de amplas par
celas da renda mensal das fa
mílias em sorteios e loterias. 

Art. 4.2 O que restar da des
tinação d_os prêmios, desconta
do o que cabe ao Tesouro Na
cional a título de impostos e 
o que cabe ao agente promotor 
da loteria, a título de _despe
sa operacional, deverá ser in
vestido integralmente em pro
gramas e proJetas educacio
nais. 

Parágrafo Único. No cas9 de 
Loteria Esportiva e congene
res. além dos descontos defi
nidos no caput, será transfe
rido às associações desporti
vas, cujas denominações e sim
bolos tenham. sido utilizados 
pela Loteria, o correspondente 
a cinco por cento do queres
tar, dividido proporcionalmen
te. 

Art. s~ E~ta 1ei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 6~ Revouam-se as dispo
sições em contrário. 

dusi:ificação 

Urr.o veriflcação elementar é a 
de que são os c1 dadãos mais 
pobres os que mais gastam. 
proporcionalmente, com os jo
gos de azar institucionaliza
dos. como podem ser caracteri
zadas as loterias. As determi
nantes psicológicas desse com
portamento são bastante conhe
cidas e aceitas com naturali
dade, por constituir direito 
fundamental das pessoas poder 
sonhar com uma solução para os 
problemas existenciais do dia
a-dia. Notadamente .em uma so
ei edade _ond_e _53, 2 mi l!iões de 
pessoas são pobres ou miserá
vets, segundo padrões interna
cionais (dados de 1985). Con
tudo, para muitos indivíduos -
_especialmente os de menor es
colaridade-. o_ multiplicação 

-----~~~---~, ............. ~...___--------
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de oportunfdades de iogo pode 
constituir um apelo tao forte 
que os leve a despender recur
sos que farão falta ao susten
to de seus fami 1 i ares. Nesse 
momento então, aquilo que' era 
base de dfreito cria possibi
lidades de manipulação psico
lógica e de desvios sociais. 

É tal circunstância que cria, 
para o poder público, o dever 
de exercitar adequado controle 
sobre esta forma de apropria
ção da poupança familiar. Foi 
com essa consclência que a As
sembléia Nacional Constituinte 
fez consignar no texto consti
tucional a norma do art. 22, 
XX, atribuindo à União a com
petência privativa para "le
gislar sobre sistemas de con
sórcios e sorteios". 

A presente proposição busca, 
em consonância com tais pre
missas •. proteger a renda fami
liar por via do controle sobre 
a oferta de oportunidades para 
jogar - ao exigir autorizações 

in conc~eto para a criaçao e 
funcionamento de loterfas e. 
com isso. permite o controle 
legislativo sobre a freqüência 
dos sorteios, ao mesmo tempo 
em que institui a obrigatorie
dade de procedimentos educati
vos que levem os cidadãos a 
uma consciente e cesponsáve1 
participação. 

Busca, igualmente, salvaguar
dar o interesse dos apostado
res, dando-lhes acesso a uma 
parcela mais expressiva na 
renda bruta, exigindo a dis
tribuição de dois terços desta 
em premios. Medida de inques
tionável eqüidade, principal
mente se tem em conta o muito 
que sacriflcam os pequenos 
apostadores. 

A introdução de .dispositivo 
que veda a acumulação de prê-
mios. por sua vez. tem funda
mento na premissa de que cada 
apostador, ao adqu 1 r· i r uma 
cota de participação, adquire 
o direito de ver· os pt·émios 
respectivos di s tr· i bl' i dos entre 
os apostadores que vi~biliza
~am o sorteio. Em nosso enten
dimento. o processo de acumu
lação de prêmios frustra esse 
direito, ao ensejar que os no
vos participantes se benef1-
ciem de uma parcela do montan
te para cuja acumulação não 
contribufram. ao passo que 
também não garante a continui~ 
dade de participação daqueles 
que contribuir·am primei r·amen
te. 

Ao introduzir dispositivo que 
regula a destinação dos resul
tados da instituição de lote
rias, desejamos criar mefos 
para tornar crIsta 1 i na a con
tribuição que o cidadão está 
promovendo par· a o deserwol vi
menta da Nação. fjx~ndo a o
brigator~if.>ctade de ciestfnr.~ção 

dos resultados a programas e 
projetes em educação, o fize
mos acreditando ser esse seg
mento da ativldade nacional 
que mais necessita de investi
mentos permanentes e aquele 
que mais pode contribuir para 
a real democrati%ação da renda 
nacional. 

confiamos. à vista de tais 
argumentos. na aprovação do 
presente projeto nitidamente 
di-reei onado à preservação da 
economia populár, que submete
mos ao exame do Congresso Na
cional, e em sua transformação 
em lei. 

Sala das Sessões, 11 de outu
bro de 1990. - senador Wilson 
Martins. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

.... ~---. ,.,-..... -.. "; ~. ·-· ~ ~-· .. -... 
Art. 22. Compete priVativa

mente à União legislar sobre; 

XX - sistemas de co~sôrcios e 
sorteios; 

(À Comissão de Assuntos 
Económicos competência 
termf nat fva.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- O projeto 1ido será 
publicado e remetido à comis
são competente. (Pausa.) 

Encontra-se. na Casa, o Sr. 
Antonio Alves Carneiro. segun
Do Suplente convocado para e
xercer a representação do Es
tado de Goiás. em virtude de 
licença concedida ao Primeiro 
Suplente Senador Max Lânio 
Gonzaga Jayme ~ 

S. Ex~ encaminhou à Mesa di
ploma que será publicado na 
forma regimental. 

É o segu1nte o diploma 
encaminhado à Mesa. 

ENTRA BÓCOPIA. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Designo os Srs. Sena
dores Nabor Jún1or, Afonso 
Sancho e Jarbas Passarinho 
para comporem a Comissão que 
deverá introduzir S. Exa no 
plenário, a f(m _de prestar o 
compromisso regimental. (Pau
sa.) 

Acompanhado da Comissão. 
o Sr. Antonio A1ves Queiroz 
dá entrada no recinto, 
prestando junto à Mesa o 
seguinte compromisso regi
mental: 

"Prometo guardar-- a Cons
tituição Federal e as leis 
do Pa1s, desempenhar fiel e 
lealmente o mandato. de se
nador que o povo me confe
riu e sustentar a união. a 
Integridade e a Independên
cia do Brasil." 

O SR. PRESlDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Declaro empossado Se
nador da República o nobre Sr. 
Anton1o Alves oueir.oz. que 
integrará, no Senado. a repre
sentação do Estado de Goiás .. 

A partir deste momento, S. 
ExA passará a participar dos 
trabalhos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Sobre a mesa, comuni
cação que será lida pelo Sr. 
1.2 Secretário. 

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a 
Vossa Excelência. à vista do 
disposto no art. 7~ do Regi
mento Interno. que, assumindo 
nesta data a representação do 
Estado de Goiás. adotarei o 
nome parlamentar abaixo con
signado e integrarei e bancada. 
do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro- ?MDB-. 

Atenciosas saudações. - An
tonio Alves Queiroz. 

Nome Parlamentare: Antonio 
Alves. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A comunicação lida 
vai à publicação. 

Há oradores inscritos~ 

Com a palavra o nobre Senador 
Márcio Berezoski. 

O SR. MÁRCIO BEREZOSKI (PSDB 
SC. Pronuncla o seguinte 

discurso.) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, ao assumir a 
cadeira do Senador Dirceu Car
nefro. licenciado para dispu
tar o Governo do Estado de 
Santa Catarina, devo, antes de 
mais nada, confessar que me 
sinto, ao mesmo tempo, honrado 
e preocupado. Honrado por es
tar agora ocupando um lugar 
entre tantos brasileiros ilus
tres, que tanto têm dado de si 
em benefício do Pais. aos 
quais aprendi a admirar. Mas 
sinto-me principalmente preo
cupado, pois tenho de substi
tuir neste plenário e nas co
missões desta Casa a Dirceu 
Carneiro, um dos mais talento
sos homens públicos catarinen
sês que, embora bastante jo
vem, já tem assegurado seu lu
gar entre os mais destacados 
políticos da história de Santa 
Catarin,a. 
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Acima de tudo. estou cons
ciente da verdadeira dimensão 
do trabalho e da responsabili
dade que me esperam neste 
cargo. O Brasil atravessa um 
momento particularmente rico 
da sua história. Estamos hoje. 
após um hiato de cerca de 
trinta anos. vivendo sob um 
governo legitimamente eleito. 
concordemos ou não, com suas 
diretrizes e práticas politi
cas. Depois de um longo pe
riodo de medo e sobressaltos. 
alcançamos um regime democrá
tico em que está assegurado o 
funcionamento norma1 de todas 
as instituições. 

Nossos problem~s maiores 
concentram-se no campo econô
mico e no campo social. O rit
mo do crescimento econâmico 
nos últimos dez anos não tem 
acompanhaoo o aumento da 
população. A estagnação produ
tiva, por sua vez, ~eflete-se 
de imediato. e negativamente, 
naqueles indicadores de anal
fabetismo, mortalidade infan
til. carência de escolas e 
hospitais e de saneamento 
básico nas cidades. Assim, por 
não se tornar mais rica~ a Na
ção vê aumentar cada vez mais 
o número de seus filhos 
m1seráveis. A riqueza ge~ada, 
infelizmente, permanece nas 
mãos de uns poucos. 

É dent~o desse contexto deli
cado que o homem público bra
sileiro tem que atuar. Esses 
problemas estão a exigir de 
nós uma solução urgente e 
definitiva. Mas, como democra
tas. sabemos que o debate deve 
ser intenso aqui dentro do 
Parlamento pa~3 que as solu
ções a serem encontradas sejam 
aquelas que realmente contem
plem a grande maioria do povo 
bras i 1 e_ i_ ro ._ 

.É dentro desse quadro comple-
xo que vem at~ando com desta~ 
que o homem públ1co Dirceu 
Carneiro. Peço licença. a meus_ 
Pares para fazer aqui um 
rápido resumo de s_ua rica vida 
pública. 

Dirceu José Carneiro iniciou 
sua vida política em 1964, ao 
ser eleito Presidente da União 
Lageana de Estudantes. Seis 
anos depois. vamos encontrá-lo 
Presidente do Diretório Acadé
mico da faculdade de Arquite
tura, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. No ano 
seguinte. já de volta à sua 
cidade natal, _assumiu a 
Secretaria-Geral do Movimento 
Democrático Brasileiro. Em 
1972, com apenas 27 anos~ Dir
ceu Carneiro recebe do povo 
seu primeiro mandato político 
-como Vice-Prefeito de Lages. 
Quatro anos depois. assume a 
Prefeitur-a. 

Se quiséssemos dar aqui pe
quena mas consi sterlte amostra 

do que foi a atuação de Dirceu 
carneiro ém La~es, teríamos de 
nos estender em demasia. Para 
falar do seu sucesso como ad
ministrador público, vamos 
lembrar inicial~ente que s. 
Exa. foi convivado a fazer, no· 
Brasil e no exterior. mais de 
150 palestras sobre sua gestão 
municipal, calcada na partici
pação popular. 

A exitosa administração do 
jovem arquiteto Oirceu carnei
ro em Lages está reQistrada em 
livros. revistas e JOrnais do 
Pais e do exterior. só um des
s_es 11 vros, i nt i tu1 ado A For
ça do Povo- Democracia Parti
cipativa em Lages. de autoria 
do ex-Deputado Márcio Moreira 
A_lves_. já vendeu mais de 50 
mil exemplares e está na oita
va edição. Documentários fil
mados e reportagens de televi
são também se fixaram nas con
quistas do povo lageano no pe
rfodo que vai de 1976 a 1982. 
Administradores de todo o 
Pais. cientistas. professores. 
jorna1is~as e representantes 
de organismos oficiais foram 
verificar. tn loco, o que es
-~va sendo feito. 

Hoje-, pode-se dizer que a ex
periência dos lageanos faz 
parte da história não escrita 

_do_ povo brasileiro, especial.
mente Oaqueles seus segmentos 
mais hum i 1 des. A !iiJestão de 
DirCeú- Car-neiro fol o marco 
inicial na implantação de po
liticas sociais de desenvolvi
mento urbano e habitacional em 
todo o Pais. Além disso, es~a 
experiência serviu como um 
trabalho ,preparatório à Cons
tituinte. pois alcançou mais 
de vinte dispositivos de par
ticipação popular no novo tex
to constitucional. 

Eleito Deputado Federal em 
1982, Dirceu Ca~neiro foi co
ordenador da Bancada catari
nense do PMDe no Congresso Na
cio na 1 • e coordenadOr do gr-upo 
"Alternativas e Participação 
Comunitár.la", que elaborou di
retr i ze·s ·.Par-a o gOverno- ian
credo Neves. Em 1985. pres1diu 
a Comissão de Ciência e Tecno
logia da Câmara dos Deputados. 

O Sr. Mauro Benevides 
mite V. Ex um aparte? 

f>er-

O SR. MÁRCIO BEREZOSKI - Ouço 
o aparte do nobre Senador+ 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador Márcio BerezosK1. no 
momento em que V. Ex 4 ocupa a 
trfbUna do Senado Federal para 
se reportar à brilhante vida 
pública do Senador Dirceu Car
neiro, que honra e dignifica o 
Plenário desta casa, eu me 
permito também, brasileiro de 
outras paragens, oferecer o 
meu testemunho do trabalho e
quilibrado e brilhante que 
nesta Casa· tem desenvolvido o 

__ .,, ., .. .,. 

ilustre representante de Santa 
Catarina. Se muitas iniciati
vas. p~ojetos, emendas e pro
postas foram apresentadas por 
Dirceu Carneiro. durante a e
laboração constitucional - e 
aqui falo como 1R Vicé
Presidente que fui da Assem
bléia Nacional Constituinte-. 
nos t~abalhos ordinários do 
Congresso e, sobretudo, do se
nado Federal. Dirceu Carneiro 
se impôs a nossa admiração e 
ao nosso respeito pela perma
nente preocupação em defender 
os interesses do povo 
brasileiro. Permitiria lembrar 
apenas uma passagem da trage
tória legislativa de Dirceu 
Carneiro~ · quanQo esta Casa 
discutiu e votou amplamente o 
Código de Defesa do Consumi
dor. Dirceu Carneiro esforçou
se, dedicou-se, esmerou-se no 
sentido de que oferecêssemos 
um projeto de lei aprumado, 
~ue consubstanciasse tudo aqui 
que representa a aspiração da 
comunidade do nosso País. Por
tanto. ao enaltecimento que V. 
Exa faz neste instante, como 
conterráne1o e amigo ao Sena
dor Dirceu Carneiro. desejo, 
também, juntar a minha voZ, 
oferecendo este testemunho es
pontâneo admiração ao ilustre 
filho do Qrande Estado sulino. 

O SR. MÁRCIO BEREZOSKI - A
gradeço a V. Ex 4 o aparte, no
bre Senador Mauro Benevides. 

Eleito Senador em 1986, já no 
início de seu mandato, foi es
colhido por seus companheiro 
para ocupar a 3a Secretaria da 
Mesa Diretora, cargo no qual 
prestou relevantes serviços a 
esta Casa. por cujo aperfeiço
amento e modernização se empe
nhou a fundo. No âmbito das 
Comissões Parlamentares de In
quérlto, presidiu a que inves
tigou irregularidades na im
portação de alimentos. em 
1986, e foi titular das que 
investigaram fraudes na 1 i_çi
tação para a Ferrovfa Norte
SUl. o acidente nuclear em 
Goiânia. e o fornecimento de 
energia elétrica para o 
Nordeste. 

Fi 1 i ado em maiO do ano passa-
do ao PSOE, Dirceu carneiro 
atua1mente é relator de mais 
de dez projetas de regulamen
tação da nova Constituição, 
entre os quais, destacaria o 
que prevê a participação dos 
trabalhadores nos lucros das 
empresas. o que estabelece di
retrizes gerais de Política 
Urbana e o que regulamenta a 
função social da propriedade e 
da execução da reforma agrá
ria. 

Por tudo isso que acabo de 
relatar é que estou ciente da 
enorme responsab1lidQde que me 
espera ao assumir, aqui, esta 
cadei~a de Senador pelo meu 

« 

i 
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querido Estado de santa 
Catarina. Procurarei~ por to
dos os meios, estar a altura 
do trabalho que aqui vem sendo 
realizado por Dirceu Car~eiro. 

Sr. ?residente, SrS. Senado
res, sinto-me honrado. também. 
por estar ingressando nesta 
Casa Leg1slativa que reúne os 
representantes dos Estados e 
do Distrito Federal. Grandes 
ou pequenos. populosos ou não, 
aqui os Estados brasileiros 
ficam igualados CQ.fl'l três 
representantes. Sinto-me orgu
lhoso por estar ocupando esta 
tribuna onde se travaram tan
tas e tantas batalhas pela re
conquista da democracia em 
nosso Pals. 

Para tentar particularizar 
Santa Catarina, eu começaria 
dizendo Que o nosso estado, ao 
contrário da grande maioria 
dos outros Estados brasilei
ros. não possui uma megalópo
le. Temos meia dúzia de cida
des-pêlo, cidades de porte mé
dio que permitiram uma equili
brada distribuição geográfica 
dos nossos habitantes. De ou
tro lado, temos a nosso favor 
uma razoável divisão entre a 
população das zonas urbanas e 
das zonas rurais. Estes dois 
fatores fazem com que Santa 
Catarina não sofra dos proble
mas gerados pela excessiva 
concentração dos habitantes 
nos grandes centros urbanos. 
embora, nos últimos anos, o 
processo de urbanização tenha 
se acelerado. 

Tambem a seu favor. santa ca
ta~ina tem o fato de que as 
Qrandes. médias e pequenas em
presas do Estado são na maio
ria de propriedade de grupos 
econõmicos locais, e não mul
tinacionais ou sediadas em ou
tros Estados. Isso é caracte
rístico do chamado "modelo e
conómico catar i nense" que, se
gundo dizem os economistas. 
levou a uma das melhores dis
tribuições de renda entre os 
Estados brasileiros. 

Deve-se principalmente ãs pe
quenas e médias empresas a pu
jança do desenvolvimento in
dustrial catarinense, já que o 
estado cresceu 40,1 vezes en
tre 1947 e 1987. enquanto o 
índice nacional foi de apenas 
17,8 vezes. 

Porém, o fator fundamental 
para o sucesso do nosso estado 
reside 'na dedicação ao traba
lho que singulariza o homem 
catarinense. considerado tra
balhador exemplar. Nos campos. 
nas cidades. na indústria, no 
comércio, na pesca, nos servi
ços, a gente catarinense dâ 
diariamente sua grande contri
buição ao crescimento~do nosso_ 
Pais. 

No entanto, esse homem não 
vem recebendo o que merece 
pelo seu trabalho, da mesma 
forma que Santa Catarina. pelo 
que produz. não vem recebendo 
a devida atenção do Governo da 
União. Nosso povo, nossa gente 
merece ter ainda melhores con
dições de vida, da meSma forma 
que o nosso estado deve rece
ber melhor tratamento do Go
verno Centra 1 • 

outro aspecto oue caracteriza 
o modelo catarinense é a dis
tribuição por regiões de de
terminados segmentos industri
ais. Assim, na região que tem 
Uoinville como centro, está 
localizado o chamado eixo 
metal-mecãnico, com suas in
dústrias oe motores eletricos. 
refr·igeradores~ fundidos de 
ferro e plástico. Na região 
capitaneada por Blumenau, es
tão es empresas que produzem 
95 por ce~to dos tecidos fel
pudos e ma.lharias usados no 
mercado _nacional. ~o meio
oeste e oeste, ficam as 1ndús
trias alimentares. No sul, te
mos o eixo carboaufmica
cerâmica. No norte, madeira e 
mobiliário. E. no planalto de 
Lages, a fruticultura. 

E preCfSo confessar aqui que 
a ex-ploração das riquezas do 
estado, em muitos casos, não 
foi feita de forma racional. 
Basta lembrar o caso da indús
tria extrativista de made1ra1 
mormente no que diz respeito a 
peroba, ao cedro. à canela e. 
principalmente. à embuia e ao 
pinheiro. o mesmo se deu com a 
erva-mate, que, por falta de 
um sistema racional de poda, 
viu decair sua importância no 
contexto económico estadual e 
nacional. Esses problemas o
correram de maneira mais 'in
tensa no planalto norte. mais 
precisamente na região de ca
noi nh_as, terra de meus pais e 
de~~s familiares. 

Problemas semelhantes ocorrem 
na região carbonífera do sul 
do estado, onde a riqueza ge
rada pela extração do carvão 
não s_e estendeu pe 1 a soe i edade 
local .·Devo alertar aqui ainda 
parZI ' ·o prob 1 ema da pesca, Em
bora t_enhamos uma indústria 
inegavelmente _ desenvolvida 
neste. seror, é-preciso que es
tejamos alerta para os riscos 
que representa uma pesca 
predatória. Até quando a pró
diga mãe natureza continuará 
sendo generosa conosco? 

Creio que vale destacar aqui 
a indústria do turismo. que 
tanto tem contribuido para o 
enriquecimento do nosso 
estad_o. Atualmente, cerca de 
dois milhões de pessoàs visi
tam, por ano,- ·santa Catarina~ 
para ver as belezas naturais 
que se estendem do mar aos 
campos e às montanhas. Diver
sificada não só na sua geogra-

fia, Santa Catarina guarda 
profundos contraste~ entre 
suas várias regiões, conforme 
os grupos predominanteS na 
imigração. Nosso estado teM 
condições de oferecer atrações 
turfst1cas no ano todo: nos 
meses mais quentes. dezenas de 
praias bem-servidas de hotéis 
atendem os que estão na zona 
costeira; já nos meses de in
verno registram-se nevadas 
freqüentes nos campos e monta
nhas do planalto serrano. A
nualmente, Santa Catarina ar
recada cerca de 560 milhões de 
dólares com turismo. cifra que 
consideramos modesta tendo em 
vista a potencialidade do nos
so estado. Para tal resultado, 
é essencial a ótima localiza
ção do Estado, que atrai tanto 
turistas do Nor~e do Brasil 
quanto do Cone-Sul da América 
Latina. 

O maior exemplo do crescimen
to acelerado que a indústria 
sem chaminés do turismo vem 
obtendo é a Oktoberfest, · rea
lizada na segunda semana de 
outubro em Blumenau, que reu
niu, no ano passado. cerca de 
um mi 1 hão e cem mi 1 
visitantes~ Inspirados no 
fantástico sucesso da OKtober
fest. foram surgindo outras 
festas nas cidades vizinhas, 
festas que hoje formam um ver
dadeiro pacote turistico, in
tegrado pela Fenachope, em Uo
invi11e; a Fenarreco. em Brus
que; e a marejada. em Itajaf. 
e muitas outras $festas típlcas 
do nosso Estado. Acreditamos 
que o turismo pode e vai tra
zer uma riqueza ainda maior ao 
nosso Estado. desde que as ad
ministrações tenham consciên
cia do seu enorme potencial. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, embora o Estado de SantB 
Catarina possua bons indicado
res da qualidade de vida de 
seus habitantes. quando compa
rado com outras regiões do 
Pafs. é preciso confessar que 
também temos problemas graves 
que· estão a exigir uma solução 
urgente, sob pena de porem em 
risco as conquistas obtidas 
até aqui. 

Um dos problemas mais graves 
de nosso estado é o saneamento 
básico. -Embora se coloque en
tre os estadoS que lideram nos 
i tens de menor morta 1 i da de _i n-
fanti1. menor fnd1ce de anal
fabetismo e maior renda per 
captta, Santa Catarina, em 
termos de saneamento básico, 
fica entre aqueles que menos 
cuidaram das obras de infra
estrutura urbana. Isso deve
se, é claro, ao imediatismo 
dos administradores QUe vêm se 
sucedendo, pois obras que fi
cam sob a terra, invisíveis, 
não rendem votos, embora sejam 
essenciais para a vida de uma 
cidade. 
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Em Santa Catarina. o déficit 
de moradias é muito grande, da 
ordem de 220 mil residênciais. 
sendo que só na minha cidade 
natal, Joinvi lle, faltam 40 
mil casas. Acreditamos que só 
com a retomada de uma politica 
habitacional voltada para os 
segmentos mais carentes da po
pulação o problema será 
minimizado. Temos de criar 
algo novo, completamente dife
rente do falido Sistema Finan
ceiro de Habitação que benefi
cou apenas as faixas de maior 
renda no Brasil. Por causa de 
politicas paternalistas. as 
prestações foram sendo reduzi
das de tal forma que hoje mi
lhares. se não milhões. de 
mutuár1os pagam . prestações 
insignificantes. E por esse 
motivo que o sistema não tem 
recursos para financiar novas 
residências. 

Uma antiga aspiração do Esta
do de Santa Catar i na é--- a du
plicação da BR-101, estrada 
que o corta de Norte a Sul e 
que é essencial para o escoa
mento da nossa produção indus
trial e agrícola. Tristemente 
conhecida como rota da morte, 
nos seus 465 quilômetros em 
Santa Catarina, a BR-101 re
gistra anualmente mais de dois 
mil acioentes, sendo que em 
1988 tivemos 305 mortes e dois 
mil e oitocentos feridos. Só 
num acidente ocorrido nas pro
ximidades de Itapema. há cerca 
de quinze meses. morreram vin
te e quatro pe~soas. 

Ela é essencial para o Pafs, 
pois permite a li~ação com o 
Cone-Sul da Amér1ca. A BR-101 
tem sido negligenciada pela 
União, embora atenda a um vo
lume médio diário de quatrõ 
mil veicules pesados e cinco 
mil veículos leves. Já existem 
estudos no DNER para a dupli
cação dessa estrada, mas falta 
a decisão politica. A obra é 
muito cara, por isso mesmo a
chamos que a duplicação deve 
ser feita aos poucos, atenden
do de infcio aos trechos mais 
problemáticos. 

outra grande reivindicação do 
nosso estado é a recuperação 
da bacia do histórico rio Ca
choeira, em Joinvil1e~ hoje 
destruído pela poluição indus
trial. Foi pelo leito desse 
rio, no barco Colon, que che
garam a Joinville os imigran
tes alemães. que tanto fizeram 
pela riqueza de nossa terra. 
Embora algumas indústrias que 
jogam resíduos no rio Cachoei
ra já estejam colocando equi
pamentos para reduzir o índice 
de poluição, as suas águas es
tão comprometidas por despejo 
das indústrias têxteis e de 
metais pesados. Acreditamos 
que da mesma maneira que foi 
recuperado o rio do Peixe, vi
tima também dos detritos in
dustriais, o :io Cachoeira 

deve ser contemplado com re
cursos da União para sua 
recuperação. Na área ecológi
ca, tambem registra-se no sul 
do estado a poluição por re
jeites de carvão. altamente 
poluentes, que estão pondo em 
risco, inclusive. todo o len
çol freático daquela região. 
caso esse problema não seja 
resolvido de imediato. mais 
tarde os órgãos públicos terão 
de arcar com despesas ainda 
maiores para buscar uma 
solução. 

Eu queria registrar aqui, 
como exemplo do descaso de ad
ministrações estaduais ante
riores para com a coisa públi
ca~ a construção do Hopistal 
Regional de Joinville, que 
quatro anos depois de conclui
do já apresenta rachadura ex
ternas e infli1trações profun
das que põem em risco os 
usuários. O Hospital Regional 
de Joinville está a exigir re
paros urgentes já que não ti
veram o devido cuidado com a 
sua construção. Outro descaso 
administrativo na gestão ante
rior refere-se a possíveis ir
regularidades na contratação 
das obras de ampliação do por
to de São Franclsco do Sul, 
questão que não foi devidamen
te apurada pela atual gestão. 

Finalmente. outro problema 
que angustia os catarinenses é 
a falta de uma definição para 
a questão dos limites maríti
mos com o Estado do Paraná. 
para o pagamento de royal
ties, pela exploração de pe
tróleo e gás natural. Essa 
pendência vem se arrastando 
desde 1987, quando o Governo 
catarinense manifestou sua 
discordância quantO aos crité
rios adotados pelo IBGE para a 
definição das linhas de proje
ção dos limites entre os dois 
Estados. na área marítima. 

Após examinar a contestação 
catarinense, o lBGE reconheceu 
formalmente a inadequação dos 
limites estabelecidos. Nós, 
catarinenses. queremos que o 
direito venha à tona para que, 
quandO da entrada em operação 
das unidades de extração de 
petróleo e gás na região.·os 
recursos sejam repassados a 
quem de direito, ou seja, ao 
nosso Estado. Nossa posição, 
nesse ca~o. é tranqüila, mas 
firme, ~ao permitiremos que 
mais uma injustiça seja come
tida contra o povo catarinen
se. Ninguém pode negar que as 
riquezas do subsolo marítimo 
da área confrontante aos Esta
dos litorâneos continental 
pertencem a esses mesmos 
Estados. 

Nós acreditamos que pelo tan
to que contribui para a rique
za do Brasil, o nosso Estado 
de Santa Catarina vem receben
do muito pouco do Governo cen-

tral como retribuição pelo seu 
esforço. Nosso Estado é clas
sif1cado como eminentemente 
exportador, o que significa 
que colabora grandemente para 
a realização dos grandes 
superávits que se tem regis
trado ultimamente na balança 
comercial. Num estudo realiza
do pela Assessoria do Senado, 
analisando apenas o primeiro 
semestre deste ano. verifica
mos que Santa Catarina contri
buiu com dezenove bilhões e 
904 milhões de cruzeiros, que 
representam 1,78% do total re
colhido pela União nas princi
pais rubricas da arrecadação 
federal. Recebeu de volta, 
nesse mesmo período, como de
terminam as regras constitu
cionais de transferências. 
cerca de três bilhões e 170 
mflhões de cruzeiros. ou seja, 
1,82% do total distribuído aos 
Estados brasileiros. ·Assim, 
conclui-se que Santa Catarina, 
recebe de volta cerca de 16% 
do total que arrecada para a 
União. Embora essa situação 
.seja perfeitamente constitu
cional. nós achamos que isso é 
muito pouco. E queremos regis
~rar aqui o nosso protesto. 

Antes de finalizar este pro
nunciamento, eu gostaria de me 
dirigir diretamente ao povo da 
minha Joinville. cidade prós
Pera e rica, mas que enfrenta 
também os graves problemas so
fridos pelas demais cidades 
médias brasileiras, como defi
ciências na infra-estrutura 
urbana e social e carência de 
escolas e de postos médicos. 
Eu gostaria também de me diri
gir à imensa maioria de cida
dãos humildes, trabalhadores 
incansáveis que fazem com suas 
mãos a riqueza da nossa Join
ville e do nosso Estado. Ouero 
agradecer aqui a confianç& de
positada em mim pelos morado
res dos bairros de ltaum, 
Fátima, Floresta, Iririu, A
ventureiro, Espinheiros. Boa 
Vista. Costa e Silva, Nova 
Brasllia e tantos outros bair
ros operários, de onde saem as 
mulheres e homens que contri
buem diariamente para a rique
za da nossa Joinville. Quero 
também aqui me dirigir aos mo
radores de Pirabeiraba, Rio 
Bonito, Cubatão, Vila Dona 
Francisca e Vila Nova. bairros 
aQrfcolas que abastecem Jotn
Vl 11 e. 

Neste momento, devo ainda me 
referi r __ especialmente a um jo
invilense ilustre que hoje 
está com 96 anos. Estou falan
do do ex-Senador Carlos Gomes 
de Oliveira, oue aqui esteve 
representando Santa Catarina e 
que deu posse ao estão Presi
dente eleito Juscelino Kubits
chek de Oliveira. 

Sr. Presidente, sr. Senado
res. ao encerrar este pronun
ciamento, gostaria de regis-
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trar mais uma vez o meu orgu
l~o por estar no exercício 
desta nobre tarefa de repre
sentar o Estado de Santa Cata
rina nesta casa. Quero, por 
fim, dizer gue o Brasil será a 
grande Naçao que desejamos 
quando conseguirmos a inte9ra
ção entre crescimento economi
co e social para todas as re
giões do Pais. 

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

O SR. 
Sousa) 
nobre 
rinho. 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Concedo a palavra ao 

Senador Jarbas Passa-

O SR. uARBAS PASSARINHO (PDS 
PA~ Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, embora a· 
plenário. hoje, não seja um 
exemplo de freqüência, eu to
mei a iniciativa. Sr. Presi
dente, de me inscrever para 
falar sobre alguma coisa que 
nos diz muito de perto. a nós. 
Parlamentares. e ao · Poder 
Legislativo. 

Nós temos ouvido ilustres Pa
res, nesta Casa e na Câmara 
dos Deputados. fazendo inter
pretações sobre a avalanche 
dos votos em branco e dos vo
tos nulos na última eleição. 

Já tive a opartunidade de di
zer à imprensa que não dou 
grande importância ao problema 
da abstenção, que ela tem sido 
crõnica na vida eleitoral 
brasileira. Primei r-o, po-rque 
não há. por Parte até de algum 
poder que nos critica constan
temente, e acho que não é mui
to adequado _fazê-lo repito, 
porque não há por parte desse 
poder uma eficiência que faça 
com que as listas ou os lis
tões dos eleitores sejam 
atualizados. os ele~tores mor
rem. os eleitores transferem
se; mas o que se encontra nor
malmente é uma presença per
centual de abstenção. Pode 
ser maior, pode ser menor, mas 
me parece até que ela é 
inelutável. Já os votos nulos 
podem ter explicação originada 
da pouca qualificação do elei
tor para fazer o voto. Eu mes
mo recebi exemplos de pessoas 
que me escreveram, dizendo 
que apoiariam um candidato que 
apontei entre os _outros no 
Pará. Mas ele era candidato a 
Deputado Estadual e a pessoa, 
satisfazendo exatamente a mi
nha indicação, havia votado 
para Federa 1 . Logo. aí está Um 
voto nulo! 

Há o voto nulo do analfabeto, 
que ainda não tem muita tradi
çâo de votar no Br-asil. Há o 
voto nulo do eleitor de 16 a
nos. _que vota praticamente 
pela primeira vez. Mas o voto 

em branco. Sr. Presidente. eu 
sempre considerei um voto 
válido, porque entendo que é 
um voto de repúdio a todas as 
a1te~nativas QUe fo~am ofere
cidas ao eleitor. Mas eu não 
diria apenas que esse voto 
branco significa repúdio a to
dos nós ou a todos aqueles que 
concorreram. De modo algum! 
Acho que é uma causa. mas há 
causas que deveriamos anali
Sar.-------

Julgo. em primeiro lugar que 
o voto em branco pode decorrer 
de um fator. que é um certo 
nervosismo de que se deixa to
mar o eleitor. quando entra na 
cabine eleitoral e ouve do 
mesário como na minha terra 
foi comum que tem apenas um 
minu~o para votar. Ouando o 
eleitor se vê face à cédula 
única. cédula oficial, de um 
lado é mais fácil. porque há o 
número e o nome de cada Gover
nador candidato e há o número 
e nome de cada candidato a 
Senador. Bastaria ~ue o elei
to-r- assinalasse o t:~uadrado su
ponho ser quadrado; se não 
for, é retângulo e está com o 
_nome e o número do candidato. 
Quando se Rassa para a outra 
face da cédula, dá-se o 
contrário; ela-- está em branco 
para Deputado Fede~al e Depu
tado Estadual. No rodapé, uma 
floresta de siglas. O eleitor 
que tiver alguma dificuldade, 
por exemplo, o eleitor que é 
analfabeto e vota terá. pelo 
menos. que saber colocar o nú
mero e não o nome, porque quem 
for ensiná-lo a votar de pre
ferência vai ensinar o número 
e não o nome. Mas há, também. 
a dificuldade daqueles que 
querem votar apenas na legen
da, e af têm que percorrer a 
floresta de siglas para encon
trar aquela que lhe ensinaram 
que deve ser a que merece o 
seu voto. Até me lembra aque
le espírito sarcástico, mas 
altamente brilhante que foi 
Agriptn·o Grieco, quando disse 
que lastimava muito que Luis 
de Camões, naquele naufrágio 
no Rio Mecong, tivesse con~e
guido -salvar Os Lusla
das, nadando só com um braço e 
traz-endo _os or-igina'1s na axila 
do outro braço, porque. como_ 
dizia ele, "isso viria infer
nizar depois os estudantes do 
ensino secundário do meu País, 
que espetavam com o indicador 
da mão esquerda o sujeito, en
quanto procuravam com o da mão 
direita o predicado para não 
perder o primeiro de vistau. 
Esse era O problema que o nos
so ilustre Presidente. no mo
mento Presidente pro tempere e 
que ali se encontra. porque 
assim se chama nos Estados U
nidos aquele ~ue preside a 
sessão, que não é exatamente 
nem sempre o presidente efeti
vo- mas, o professor de Por
tuguês, o nosso ilustre pro
fessor Ponipe_u de Sousa sabe 

muito bem que Os Lusíadas 
eram olhados pelos estudantes 
como a antifascinação. 

Sr. Presidente. bUscar essa 
si'gla e o eleitor ter um minu
to para votar e ter que votar 
ainda no deputaao estadual, 
com um número/eno~me de candi
datos, com a multiplicação de 
legendas que se fez a partir 
do momento em que se achava 
que o bipartidarismo era uma 
violência, era uma camisa-de
força. que só era mantido de
vido ao equilíbrio nele exis
tente pelas sublegendas, que 
eu pensei gue se tratasse de 
uma invençao mineira e era uma 
invenção gaúcha. Ocorre que. 
muitas vezes. o eleitor deixa 
de votar na parte inteiramente 
livre e não indicada da cédula 
ele1tora1. Como eu posso cons
tatar isso? Há aqu1 nobres 
Srs. Senadores que são escra
vos da matemática, como o Se
nador Alexandr.e .Costa, nosso 
enQenheiro. E so ~azer a com
paração com o percentual que 
se deu de votos em branco, na 
área proporcional, com o mesmo 
percentual que se deu de votos 
em branco na área majoritária. 
Em São Paulo. enquanto houve 
50% de votos em branco na área 
proporcional, quer dizer. para 
deputados estaduais e fede
rais. apenas 30% para governa
dores~ No Estado do Pará, 60% 
na área proporcional. em bran
co, e apenas 30% na área cor
respondente aos ma~oritários. 
oue dizem os candidatos pro
porcionais, também, em sua 
defesa? Que não tiveram. den
tro do período livre de utili
zação dos meios ce massa de 
comunicação televisão e rádio 
o tempo que os outros tiveram. 
O candidato majo~itário tinha 
preferência nesse tempo, e os 
candidatos propo~cionais, às 
vezes. Teria sido melhor até 
substituir pela antiga Lei 
Falcão, desde que ele tive_sse 
sabido ti r ar uma boa 
fotografia. Só os equivocados 
chegam a essas conclusões. 

Mas. Sr. Presidente. eu acho 
que temos que nos deter exata
mente sobre isso, na medida em 
que parece que o Presidente 
Nelson Carneiro pensa em nome
ar uma comissão mista no Con
gresso para aprofundar-se no 
estudo dessas causas. E Creio, 
a propósito, eu tenho de S. 
ExA este liv~o. Palavras, 
levas-as c Vento, volume III, 
são 8 ou 12 volumes. mas o vo
lume III é o p~incipal para 
mim, neste discurso. porque 
traduz um relató~io, que é um 
estudo sobre o funcionamento 
dos parlamentos da Grã
Bretanha. . República Federal 
Alemã. França. Itália, Estados 
Unidos da América, México e 
Peru. Esse relatório foi feito 
pelo então Senador Milton Cam
P2S, em colaboração com o_en
tao Deputado Nelson Carnelro, 
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e apresentado ao Presidente do 
Congresso Nacional, ·O Senador 
Auro de Moura Andrade, em 12 
de dezembro de 1966. Exatamen
te em 1966 já se falava sobre 
declínio do Parlamento, já Se 
fa 1 ava sobre a desmor·a 1 i zação 
e a falta de valorização da 
função pública parlamentar, 
especialmente quando ela era 
comparada com o Executivo. 

No inicio do relatório, Sr. 
Presidente - e eu realmente 
li, já reli e já sublinhei al
gumas vezes - há uma referên
cia a um parlamentar gre~o. 
que. entretanto. ou pronunc1a
ria em francês, Gregoire Kasi
mitis ou Kas1mitis, em fran
cas, que dizia o seguinte: "A 
democraci~ representativa é a 
base fundamental de um regime 
de síntese ... " eu poderia 
tentar ler em francês, Sr. 
Presidente. mas vou fazer a 
tradução e entrego à ~aquigra
fia o meu destino '' ... que 
deve se fundar não somente so
bre a virtude e a liberdade. 
como a exigem a justo título 
Montesquieu e Kant. mas também 
sobre a qualidade. 

E QUe recomendava o parlamen
tar Kasimi~ís como medidas 
imedia~as? A revalorização da 
função parlamentar, que pres
sup6e. em primeiro lugar a or
ganização hierárquica, e os 
princípios lembrados por Mon
tesquieu: a virtude e a 
1 i berdade. ' 

Em segundo lugar. a revalori
zação da pessoa do parlamentar 
em sua qualidade de homem de 
Estado; em terceiro lugar, a 
reoganização dos partidos po
líticos e. finalmente. a reva
lorização da palavra. 

Na revalorizaçao da palavra 
ele inststia Que o discurso 
não deve ser um discurso 
interminável, e que os apartes 
não devem ser oceânicos ou. 
mesmo fluviais. 

Lembro-me que, de certa fei
ta, falando_ no Congresso Na
cional, fiz um discurso defen
dendo o governo. com grandes 
dificuldades na ocasiao. úá 
eram duas e meia da manhã, em 
um longo discurso do Líder de 
Oposição havia sido feito, i
mediatamente antes de mim, ao 
encerrarmos a sessão. seríamos 
os dois últimos oradores. 
quando tive a oportunidade de 
tirar partido de uma frase a
tr1buída a um grande estadista 
britânico. que era Disraeli, 
em que ele dizia: "Para um 
discurso ser eterno não preci
sa ser interminável". 

E eu me aproveitei disso por
que o discurso anterior havia 
sido muito 1onQO. e eu fiz a
penas um de o1to minutos e 
consegui êxito. e talvez por 
isso mesmo. 

Então, nós latinos, em prin
cípio, temos ·esse fascínio 
pela 1nterrupção do discurso 
do par. do nobre colega que 
está falando. Nos Estados Uni
dos isso é proiOido. o Par1a
mento Americano não permite a 
interrupção e se se perguntar 
a um congressista americano: 
••como, no Congresso Americano, 
se pede um aparte?" Ele diz: 
"Não se pede". . Não existe o 
aparte, porque não se inter
rompe o orador, para só de
pois. então, se fazer a 
represá 1 i a. 

Eu acho o nosso sistema bom, 
acho que a interrupção, no mo
mento oportuno, sendo feita 
com o cuidado de não ser exa
gerada no tempo, fertiliza o 
discurso ou fertiliza a 
resposta. 

Vejo, para a minha alegria, 
que acaba de sentar-se humí l
demente a"Qui na segunda banca
da, QUe em meu . tempo foí a 
Bancada do Governo. o nobre 
Senador Ne 1 son Carne ·j ro. que 
eu estaVa citando, porgue a
prendi a 1·1 ção de S. ~x~ na
quele magn1fico relator1o que 
S. Ex 4 , Senador Nelson Carnei
ro~ fez com esse nume tutelar 
do Congresso bras11eiro, que 
se cHamava· Milton Campos e que 
jã mostrava, em 196_6, a neces
sidade da revalorização da fi
gura do parlamentar. 

Ora, ·.aqui neste relatório, 
que o Senador Nelson Carneiro 
entregou ao Congresso brasi
leiro • que por seu ·turno tam
bém transcreve o re_lat6rio do 
grego Kasimitis, diz, entre
tanto, uma coisa que era muito 
oportuna, especialmente a
tentemos para isso, era o ano 
de 1966 ~ Quando o Deputado e 
o Senador visitaram esses paf
ses e trouxeram as suas 
recomendações. 

Estávamos com certas dificul
dades vivendo um regime que 
não tinha sido legitimado pelo 
voto popular, mas o Congresso 
estava aberto, e serviu. du
rante todo este periodo, como 
uma- Càixa de ressonância para 
se discutirem. especialmente, 
os problemas de natureza 
institucional. Então. o que 
diz o grego, citado pelo então 
Deputado Nelson Carneiro e o 
Senador Milton campos? Não fa
lemos de Poder Legislativo dos 
Parlamentos. seria. talvez·, 
mais científic'o reconhecer que 
a intervenção crescente do Es
tado, no domínio eeonõmfco e 
social provocou, o enfraqueci
mento do Pod~r Legislativo do 
Parlamento. mas - e _aqui eu 
sublinho o que puder, dou ên
fase a esta frase- "mas o di
reito de controle deve ser 
salvaguardado e organizado a 
qualquer custo". 

Esse direito de controle nós 
o temos hoje, mais do que nun
ca. ·depois da constituição de 
1988. 

Sr. Presidente, nós nos quei
xamos de que a imprensa divul
ga apenas o lado negativo do 
nosso trabalho. A queixa pode 
até ser parcialmente justa~ 
porque nós damos causas para 
isso. nós fazemos com que. por 
vezes, a imunidade do par1a
mentar seja apontada lá fora, 
na imunidade real. na imunida
de processual, de modo a nos 
deixar em condições. difíceis 
de justificar perante o povo. 
Tentamo~ corriQir isso num de
terminado pertodo, inclusive 
na Constituição de 1967, com a 
Emenda de 1969. fazendo com 
que os crimes contra a honra 
não pudessem ser protegidos 
pelas imunidades. Mas, em 
1988. repusemos essa imunida
de, e demos o direito às Mesas 
de impedirem a continuação de 
qualqu~r processo. 

Então, Quando o deputado ou 
senador está falando na tribu
na contra Q Sr. Governador, 
contra o Presidente da Repú
blica. contra o poder que, no 
momento, ele enfrenta. e o seu 
direito de opinião, é o seu 
direito de voz, quando será 
depois o direito de voto. Mas 
não é justo que a imunidade 
possa salvaguardar pessoas 
que. por exemplo, desonesta
mente. sirvam-se do próprio 
mandato que exercem. 

Chamo a atenção dos ilustres 
Srs. senadores para o edito
rial de hoje, de primeir~ 
página, do ~crnal do Brasil. E 
duro citar nomes mas eles es
tão na primeira página 
do ~ornal do Brasil. Se não me 
engano, diz assim: "Santas 
Eleições".. chamo a atenção do 
nobre Senado_r Nelson Carneiro. 
ao Estado que S. Exa tão dig
namente representa aqui, num 
caso; e noutro, os senadores 
do Estado de São Paulo do qual 
não vejo, no momento, nenhum 
representante. Trata-se de 
dois ex-deputados. um que foi 
dos mais notórios na ausência 
durante todo o trabalho da 
Constituinte e. depois, ··teve o 
seu mandato cancelado - porque 
não há cassação - por falta de 
presença. 

Lembro-me atê que. tendo per
dido uma tarde de votação. um 
dia, quando entrei no 
plenário, havia um Deputado na 
tribuna. sendo palmeadfsstmo -
não conhecia o deputado- fi
quei estranhando. porque tendo 
sido tão presente ali, já sa
bia praticamente quem eram a
queles que ocupavam a tribuna 
permanentemente, depois, natu
ralmente do Deputado úos~ Ge
nofno, fora os outros que ti
nham alguma chance de falar. E 
a surpresa foi quando conver-

t 
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~ei com um dos meus colegas e 
pergunte i : "Mas de quem se 
trata? Por que esta ovação?~ E 
a resposta foi simples: "E a 
primeira vez que ele aparece, 
e subiu à tribuna". Foi'ova
cionado, porque era a primeira 
presença. na Constituinte~ do 
Sr. Felipe Cheidde não voltou 
ao Parlamento porque o povo 
paulista negou-lhe o voto. E é 
sobre ele o editorial do 
~ornal do Brasil. 

o outro caso. no mesmo editO
rial, ê de um deputado que,· no 
ano passado. creio, fo~ envol
vido aqui, num problema do 
Instituto de Previdência dos 
Congressistas, e para fugir 
também da ação punitiva dos 
Congressistas. antecipou-se. 
renunciando ao mandato. o que 
seria uma espécie de renúncia 
salvadora. Mas não deu resul
tado, porque o eleitor flumi
ne~se negou-lhe o voto. E ele 
não voltou à Casa. 

Então. dois exemplos que es
tão na primeira página de um 
dos mais lidos jornais 
brasileiros. Atentemos nós. 
Srs. Senadores. Srs. Deputa
dos. Srs. jornalistas. os ho
mens que fazem a opinião pú
blica do País. para o QUe re
presenta o Poder Legislativo. 
quando se gene~ali2a um defei
to que pode até ter crescido 
numa certa taxa proporcional. 
mas não universalizada. E o 
que acontece. normalmente? 
Quando eu defendia o Governo. 
a imprensa me dizia: "Mas o 
que quer o senhor? O Senhor 
até tem espaço. porque o Go
verno não é matéria. o Governo 
não interessa com~ matéria 
para ser publicada. o que in
teressa pa~a publicar é a 
Oposição. E ela que denuncia. 
A Oposição é noticia. 'o Gover
no não e notícia." Invertem-se 
os fatos. e vemos çue nem sem
pre essa regra e totalmente 
verdadeira. Mas o que vemos. 
também. quando o nobre Senador 
Nelson Carneiro preside a uma 
sessão do Congresso e ela está 
com uma rarefação. demográfica 
visível? Aparece 1mediatamerite 
na televisão. Ai, um comenta
rista e são todos amigos 
nossos, são muito bem tratados 

aparece. imediatamente, a
chando que está cumprindo um 
dever indeclinável. para dizer 
que este é o Congresso brasi
leiro. onde não existe 
ninguém. Mas, quando votamos. 
lá, até 2 horas da manhã,. até 
3 horas da manhã. como ja me 
aconteceu. sentado nesta ca
deira que o Professor de Por
tuguês. Pompeu de Sousa, cha
maria de curul - presidencial 
tive ocasião de ficar das 10 
horas da manhã de um dia até 
as 10 horas da manhã do dia 
seguinte, o Senador Ale~andre 
Costa era desse tempo, como 
também os Senadores Nelson 

Carneiro. Mauro Benevides. Ju
tahy Magalhães - ouando tive
mos sessão de decorrer mais de 
24 horas. não havia. como eu 
vejo agora. por exemplo. as 
noticias sobre o Congresso 
americano. 

Há dias. Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. o Congresso 
americano votava. aliás. re
jeitava uma matéria 
orçamentária do Presidente Ge
orge Bush. Por Quê? Porque a 
matéria, .segundo os jornais 
publicavam, os telegramas vin
dos de Washington. a matéria 
aumentava impostos sobre 
álcool, bebidas alcólicas. so
bre çigarros e diminuía toda 
aquela provisão de recursos 
para o medicare ou seja. para 
a previdência dos idosos. E, 
ao mesmo tempo recomenda uma 
drástica redução de 500 bil
hões de dólares em cinco anos. 
E o jornal, traduzindo tele
grama dos Estados Unidos para 
Cá. dizia assim: · "Mas haverá 
eleições dentro de poucos me
ses e. conseqüentemente, os 
congressistas não· votaram a 
matéria, porque vai haver e
leições e essa matéria os co
loca muito mal junto aos 
eleitores". 

Nós vivemos algo parecido. 

Escrevi. um dia. um artigo. 
recomendado muito maliciosa
mente por um jornalista. meu 
amigo, para o ~ornal da 
Tarde. de São Paulo. 

o Senador ATonso·Sancho havia 
ido almoçar com ·O Deputado 
Paes de Andrade. creio eu. e 
durante o almoço o Deputado 
Paes de Andrade ~ecebeu inúme
ros protestos. inclusive uma 
sugestão de processar o Sena
dor Jarbas Passarinho pelo 
artigo. 

o artlao tinha o seguinte 
título: r.congresso- Casa de 
escândalos ... 

Eu. então. falava. iniciando 
o artigo. nas pessoas que não 
vêm às sessões, que a semana 
parlamentar havia passado a 
ser apenas de terça até 
quinta-feira- e olhe la, ha
via dúvidas Sobre isso - que o 
Orçamento. com quantidade e
norme de papel - já podia ser 
não mais medido por volume. 
mas por peso, toneladas - ha
via sido votado às pressas, 
que um Senador havia sido o
brigado a vir para o plenário 
trazido compulsoriamente pelos 
companheiros, para dar quo
rum, porque faltava o número 
para votar. E as pessoas que 
foram lendo esse artiQO foram 
se indignando, comO e muito 
próprio do brasileiro. que 
toma decisões muito apressa
das. muito rápidas. Dizem. 
aliás. Que em termos de negó
cios. por exemplo, nós temos 

uma joint ventures no Brasil, 
que opera no Pará c9m 
japoneses. Os japoneses sao 
muito lentos no decidir e mui
to rápidOS no executar e OS 
brasileiros são muito rápidos 
no decidir e muito lentos no 
executar. 

Então. rapidamente lendo a 
matéria. precipitaram-se. te
lefonaram para o Presidente da 
Câmara e o Senador Afonso San
cho chegava aqui e dizia: "O 
que é que houve com você que 
querem até processá-lo na Câ· 
mara dos Deputados?" Eu 
ponderei: ''leram o artigo no 
todo?" "Não". 11 Então, vamos 
esperar e dar um pouco mais de 
tempo.w Demos um pouco mais de 
tempo, Sr. Presidente. e eu 
continuava o dlscurso mostran
do a falta de austeridade do 
Congresso. a falta de respon
sabilidade dos Deputados e dos 
Senadores e terminava. sr. 
Presidente Nelson Carneiro e 
Srs. Senadores. dizendo "eu 
estou tratando de transcrever 
um artigo do New York Times a 
respeito do Congresso america
no. Então. era isso. Lá, como 
cá. más fadas há. Mas. nós da
mos alguma razão para isso? 
Acho oue damos. Nao sei se o 
nobre Senador Alexandre Costa, 
que levantou o seu microfone 
de aparte. tem intenção de 
usá-lo~ porque eu gostaria de 
ouvi-lo agora. ' 

O Sr. Alexandre Costa -
ás. com constrangimento, 
que v. Ex~ discorre com o 
lhantismo que lhe 
peculiar ... 

Ali
por
bri-

é 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO 
Vindo de v. ExA, eu tomo como 
elogio, porque de outros .. -. 
isso é formal. (Risos) Estou 
cansado de ouvir aqui nobres 
Sendores dizerem assim: "O a
parte de V. Ex~ enriqueceu o 
meu discurso". e. às vezes. 
não foi nada disso. (Risos) 

O Sr. Alexandre Costa - Exa
to. Nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, V. Ex~ discorre sobre 
um assunto que vamos dizer 
mesmo palpitante, um assunto 
da época. do momento, produto 
das eleições que se feriram 
recentemente, agora a 3 de ou
tubro e que vem estarrecendo 
não só os meios políticos. mas 
a Nação inteira~ chegando a 
ponto. como V. Exa acaba de 
declarar~ que o Presidente do 
Congresso Nacional, nosso emi
nente Senador Nelson Carneiro. 
de tanta preocupação vai nome
ar uma comissão especial para 
estudar o assunto. Pois bem. 
não sei se dia 4, dia 5 ou dia 
6, eu me encontrava em casa. 
já pronto para sair ao encon
tro com o alfaiate, quando o 
11 Som-dia Bras i 1" anunciou que 
V. Ex~ ia falar sobre o 
assunto. Eu preferi romper o 
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compromisso com o alfaiate e Basta dizer que já se coloca 
ficar... --até comõ refém uma reformula

ção de orçamento: aAté que 
seja votado isso ou aquilo e 
aqui lo outro ... " 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO 
se seu alfaiate começa 
cedo ..• (Risos) 

Es
muit~ 

O Sr. Alexandre Costa - Exa
to. Para ficar para ouvi-lo. 
um~ vez que me habituei já a 
ouvir. de há muito tempo. o 
seu brilhantismo. o seu espi
rita público. a sua franqueza. 
sobretudo toda vez que assun
tos de maior importância estão 
em pauta. Depois do seu bri
lhante pronunciamento na tele
visão. trocamos idéias. eu di
verQi um pouco, aliás. tive a 
audacia de divergir muito pou
co do que V. Ex4 falou. e tive 
a oportunidade de dizer que V. 
Ex~ tinha que concordar comi
go, que viviámos em um Pafs 
surrealista. Porque num Pais 
em que o Congresso Nacional 
inclui na sua constituição o 
voto do analfabeto, inclui me
nores de 16 anos para votar, e 
depois aceita que a Justiça 
Eleitoral leve, para o dia da 
eleição, uma cédula naquelas 
condições, que é entregue ao 
próprio analfabeto, que não 
sabe ler para votar, é um 
absurdo. E v. Ex~ parece que 
concordou comigo. Seria uma 
das causas ... 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO - Eu 
concordei que a cédula confun
de o analfabeto. 

O Sr. Alexandre Costa - Exa
'to, V. Ex~ até disse uma 
frase: "Tinha até. Alexandre. 
uma floresta no meio dos can
didatos, com a sua poesia de 
sempre. 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO - E 
quando há uma floresta o can
didato acaba não vendo a 
àrvore. (Risos) 

O Sr. Alexandre Costa - o 
voto em branco, para quem co
nhece eleição, para quem é ha
bituado a ver apurações. deve 
ter notado que ele não foi 
uniforme. Se lá estava contido 
o voto majoritário, o voto de 
Deputado Estadual e o voto de 
Deputado Federal, e nem sempre 
ele era em branco para tudo. 
Uma hora votava em Deputado 
Federal e não votava no Depu
tado Estadual e nem no 
majoritário... Algumas vezes 
eram 1 invertidos, votavam só no 
majoritário e não votavam para 
Deputado Estadual e nem para 
Deputado Federal. Logo. nesses 
casos, que é uma imensidãoy 
não havia protesto. Havia o 
quê? Havia i9norãncia. Havi~ o 
quê? Havia não saber votar. 
quando muito o desinteresse 
oriundo de motivos que V. ExA 
descreveu em quantidade. Par
Qué estamos vivendo num Con
gresso Nacional, Senador Jar
bas Passarinho, que permite ao 
povo razão em muitas coisas. 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO - E~ 
pretendia chegar lá, esse e 
justamente o termo do meu pro
nunciamentoy o que aconteceu 
hoje no Congresso Nacional. 

O Sr. Alexandre Costa - Pois 
bem, acredito em parte neste 
protesto e motivos não faltam 
ao povo brasileiro para 
protestar. Motivos não faltam. 
Pode haver até muito exagero. 
Por quê? Porque se nivela por 
baixo. E um Congresso Nacional 
como qualquer outro, qualquer 
colegiado em que existe os que 
brincam. mas existe também os 
homens públicos da maior im
portância, do maior valor, que 
aqui trabalham. Mas. lamenta
velmente. a opinião pública 
brasileira, os jornais~ a im
prensa não fazem diferen~; é 
o Congresso, é a Câmara. é o 
Senado. Somos todos nivelados 
pelo que há de ruim. Nunca so
mos ni,velados pelo que há de 
bom. De forma que essa Comis
são é da maior valia~ e eu pa
rabenizo o Presidente Nelson 
Carneiro. Não çreio que essa 
Comissão terá muito trabalho. 
Acho mesmo que em três dias 
todas essas causas ficarão 
desvendadas. Se houver coragem 
aos seus componentes. para es
crever as causas de tudo isso 
que vem acontecendo nos plei
tos eleitorais. com três dias 
um relatório será enviado ao 
Presidente, dizendo nada mais 
nada menos do que aquilo que 
nós, v. ExA que é orador e eu 
que sou o aparteante. estamos. 
em parte, muito resumidamente. 
dizendo nesta hora. Muito 
obrigado. 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO 
Grato a V. ex.&:.., nobre Senador 
Alexandre Costa. 

As nossas discrepâncias foram 
mais de interpretação de efei
tos do que dos proprios efei
tos em si. 

Note V. ExA. por exemplo. que 
há poucos instantes eu falava 
sobre a falta de experiência 
das pessoas, ou seja, a inex
periência das pessoas que não 
votavam e passaram a votar a
gora; a possibilidade desse 
período de 60 dias, em que das 
casas foram invadidas pelas 
televisões _e rádios. levando 
as palavras mais contraditó
rias possíveis, desde as aus
teras até aquelas q_ue signifi
cavam apenas promessas absolu
tamente inalcansáveis - não 
chamaria nem de levianas, pior 
do que isso. Pelo menos em 
dois Estados do Brasil, nesse 
período, o programa eleitoral 
chegou a ser impedido por tri-

bunais Regionais Eleitorais. 
porque se transformou num due
lo verbal permanente da mais 
baixa qualidade, com insultos 
de ordem moral aos candidatos. 
E não respeitaram sequer 
familiares. Pelo menos num 
desses Estados, posso afirmar 
isso~ porque fui testemUnha, 
as pessoas envolvidas como os 
familiares dos candidatos fo
ram levadas também ao pelouri
nho. 

Por outro lado, é muito fácil 
-nós que somos homens públi
cos sabemos que vivemos numa 
vitrine permanentemente e 
fácil nos julgar. Há os que 
passam e a~1audem; há os que 
passam e não gostam; há os que 
passam e jogam pedras~ há os 
que passam e jogam lama. mas é 
nossa obrigaçao. O que não po
demos é dar razões que isso 
aconteça. E nós estamos dando 
razões. 

Esta casa se hostilizou muito 
- ambas as Casas- a partir da 
constituinte. com aquilo que 
nos incomodou durante algum 
tempo. que era o chamado 
lobismo. Mas o lobismo acabou 
se transformando num direito 
natural das comunidades que 
aqui chegavam por suas repre
sentações. procurando o gabi
nete dos Deputados e Senado
res, para fazer valer o seu 
ponto de vista na hora da dis
cussão na Constituinte. A Casa 
virou uma casa do povo, real
mente, e não uma metáfora. Ela 
foi uma casa do povo. Houve 
absurdos e v. Ex4 s são teste
munhas disso. Houve organiza
ções de lobistas. por exemplo. 
que fizeram o chamado 
"corredor polonês" e os Cons
tituintes, para votar. tinham 
que passar por um corredor ou
vindo ofensas, insu1tos.o tem
po todo. Houve até tentativas 
de agressão, uma relativamente 
bem sucedida- bem sucedida no 
sentido pe o alvo ter sido a
tingido - nobre Senador Mário 
covas. 

Muitas vezes votamos aqui de
baixo da mais violenta pres
são, e eu jã tinha alguma ex
periência disso quando defendi 
governos que eram impopulares, 
graças exatamente ao trabalho 
de impopu1arização desses go
vernos pelos órgaos de comuni
cação de massa. 

Não posso entender que se 
perca o respeito com a Casa, e 
nós muitas vezes pamos o exem
plo, como no momento em que o 
~residente do Congresso é a
gredido verbalmente por um De
putado que não poderia, jamais 
usar expressões como as que 
hoje usou quando presidia o 
congresso Nacional o_ Senador 
Nelson Carneiro. Daf por que 
amanhã podemos também ser ob
jeto de ofensas e insultos. 
porque se aqui dentro se faz. 

1 
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por que lá fora não se pode terminou em 559. Fechei os o
fazer sobre nós? Este é outro 1 hos com medo dele cheear a 
ponto. 560 Foi a única vez. Nao sei 

se a l'~;tum Senador, i ncl usi ve o 
A ausência quase permanente campeao da freqüência, que foi 

que tivemos nesses anos, fa- •o Senador uutahy Magalhães, 
lando para plenários vazios- discordaria de mim nesse voto, 
quando escrevi um artigo sobre pois foram 559 votos, o que 
o Congresso americano, e todos prova, portanto, que havendo 
pensavam que era o brasileiro, arregimentação e havendo inte
havia coincidência. o problema resse estamos presentes para 
da terça e quinta-feira era votar. 
uma verdade. Hoje, por exem-
plo, já recebi pessoas que me Somos bem pagos. não há dúvi
pediram fizesse gestões junto da nenhuma. Quem veio da ca
a Presidência da casa para não serna como eu. acho que sou 
realizar a sessão de amanhã. manignificamente bem pago. A
sexta-feira de manhã, ~orque ~ora; dizer que somos nós os 
se hoje, quinta-feira, atar- unicos bem pagos neste Pais ... 
de. ainda não 1emos a presença Dizer que um Deputado ou um 
necessária. muito menos ama- Senador que tira líquido. ho
nhã. sexta-teira pela manhã. je. no contracheque Cr$ 
quando sabemos que haverá se- 400.000.00 são tão bem pagos 
gundo turno em muitos Estados. que não podem ser comparados 
Entretanto, ontem. éramos 51 com os homens das estatais, 
Srs. Senadores. se não me en- que muitas ~ezes ganham 17 
gano, anunciados pela Mesa. salários por ano? Só para re
Tínhamos condições de votar. E ferir a essa área.· e dizer 
o que aconteceu. s~s. também o quê? Que os candida
Senedores? A Câmara não entra tos "a". por exemplo. nas as
em acordo, fez-se o que o Se- sembléias legislativas ganham 
nador Alexandre Costa ainda há o dobro do que ganhamos? 
pouco chamou a atenção para o 
fato, a barganha nesses 
termos: só vote esta matéria. 
se todas essas outras matérias 
forem também retiradas". Quer 
dizer. então, passa a haver um 
sistema de intimidação, de 
pressão que passa a ser irre
S1Stivel pela ausência da 
maioria. Se a maioria estives
se presente nenhuma ameaça 
dessa natureza teria cabimen
to. Ouer dizer. anunciava-se a 
votação e se fa~ia o confronto 
dos votos nas cadeiras. ~á fi
zemos isso na Constituinte. 
Cedemos muito a determinadas 
facções ideológicas a Que me 
refiro, seja dir·eita. seja es
querda, a esquerda com ma i o r 
capaclQade de atuação. Por 
quê? Porque não tínhamos a 
maioria dos presentes. 

Mui 1.a~ veze5 votamos matérias 
da ma1 or importância com 400_ 
votos clffi 5~9 Congressistas 
presentes. Sô hotJve duas oca
siões em que eu até me 
apavore~: quando votamos o 
presi denc.i a 1 i smo e o mandato 
de 5 anos do Presidente José 
Sarney. 

Na votação do mandato de 5 
anos do Presidente José Sar
ney, quando vi o plenário da 
Câmara dos Deputados- reple
to... não t1avia mais lugar 
para nenhum de nós senta~. Co
meçou a votação e o painel in
dicava a votação 300, 400. 
490, 500. A h! Sr. Pre's i dente 
Nelson Carneiro, fiquei com 
medo de uma reedi_ção daquela 
famosa fase do "piani smo", em 
aue ªlouém node estar dando 
t1úmero -por Oútro -que .. -está 
ausente. Apreensivamente. fui 
acompanhando o cresci mente do_s 
votos no painel eletrõnico. O 
painel chegou a 550, 551 e 

Houve ocasião em que nesta 
Casa verifiquei que vereadores 
de uma pequena cidade do Bra
sil estavam ga-nhando mais do 
que um Senador ganhava. Mas 
qualquer que fosse a razão que 
tivéssemos de queixa. não te
ríamos direito ao absenteísmo, 
não teríamos direito à 
ausência. ~sse. considero o 
primeiro Tundamento. 

Dizer que a imprensa pode não 
nos tratar bem porque não 
quer? Se ela não tivesse -meios 
que justificassem o mau trata
mento não teria como tratar 
mal. E eu não creio. também. 
que a imprensa de~iberadamente 
deseje tratar mal o COngresso. 
Apenas é realmente matéria 
quarldo o comentarista político 
vê o Congresso vazio e faz o 
seu charme pessoal contra o 
_poder Legislativo. Mas nós de
mos r~zões para isso. 

Falta-nos alguma coisa que. 
às vezes. na renovação das Me
sas se fala tanto, no problema 
da austeridade, no problema da 
moralização. Eu que já passei 
por três ministérios, presidi 
esta Casa. fUi governador, se
gundo alguns nomeados e uns 
outros eleitos fndiretamente, 
não importa. entendo que a po
sição que nós temos é extrema
m~nt~ vulnerável. porque. como 
d1zia o Senador Alexandre Cos
ta, o que e bom não generali
za. o que é mau generaliza. 

Mas . isso não é novidade para 
nós. Isso. o ilustre represen
tante_ do Estado de Tocantins. 
o Senador Antônio Luiz Maya, 
que também. se não me engane. 
foi cónego. sabe que se tiver 
algum cônego praticando algu~a 

coisa errada é a Igreja intei
ra que é responsabilizada. 

No meu caso~ cheguei a coro
nel na vida militar; era a 
mesma coisa. Cheguei a ser 
tratado com certa restrição. e 
diziam: Mo coronel-ministro; 
quando era ministro do iraba
lho passei do Trabalho para a 
Educação. era o co~onel
ministro~ de novo! Ninguém es
quecia que eu era coronel . Mas 
quando vem um dentista para 
ser o ministro da Previdência 
Social. ninguém dizia o den
tista-ministro. 

Quando fui ministro da Educa
ção, um jornalista quase me 
empurra o microfone boca a 
dentro e diz: "Como o senhor 
se sente no momento em Que vai 
falar agora para este 
cenáculo? O cenáculo era o 
Conselho Federal de Educação. 
Perguntei: "Por quê?" Ele 
provocou: "O senhor, um cOro
nel. falar para esse cenáculo 
de educadores?" E eu, que já 
tinha alguma experiência. 
voltei-me para ele e indaguei 
"Você já ouviu falar de 
Ca1ógeras"?" Ele. bom estudan
te, naturalmente. nunca tinha 
ouvido falar de Calógeras. En
tão, eu banquei o professor 
perve~so, e disse: "Pandlá 
Calógeras". Ainda não sabia! 
"João Pandiá ·ca1ó_geras". Tam
bém não! Eu podia dizer Antô
nio, Manoel. o qué fosse. ele 
não sabia. Eu disse: "Pois 
bem, ele .foi o único ministro 
.civil do Exército. Eu vou res
gatar o débito. quer dizer. 
vou entrar como o único 
ministro-coronel na Educação." 

Mas quando ilustres colegas 
nossos aqui foram para a Edu
cação. como o ilustríssimo co
lega Marco Maclel. o Senador 
Uorge Bornhausen e o Senador 
Hugo Napoleão. ninguém pergun
tou que disciplinas eles ha
viam ensinado antes de chegar 
1á. Mas para mim havia a 
restrição. Por quê? Prevenção. 
Da mesma natureza de generali
zação que se falou, havia uma 
prevenção contr_a o mi 1 i tar. 
Como militar. eu não podia ab
solutamente ter uma qualifica
ção de pessoa fnteligente. Te
ria que, generalizadamente, 
ser alguma pessoa obtusa, obs
curantista e que, como digo 
sempre. aprende a fazer ordem 
unida, tiro ao alvo, quando 
sabe atfrar, e ordem unida. 
fazendo direita-volver-~squer
da-volver - mais direita do 
que esquerda ~ para poder ser 
louvado na sua carreira 
profissional, · 

A generalização se faz quando 
utn- depUiãdo perae- à- a1 QnlOatfe. 
envolve-se em qualquer tipo de 
i 1 íci to penal. imediatamente a 
noticia é dada c·omo se fossem 
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todos os parlamentares, no to
do, que assim o fazem. 

Sr. Presidente. vi hoje um 
quadro que me chamou mui~o a 
atenção e que me provocou o 
dese~o de pedir a V. Exà que 
mant1vesse a minha inscrição 
e, ao mesmo tempo, pedir a V. 
Exas que fossem um pouco maso
quistas, permitindo-se ouvir a 
minha palavra. 

É evidente q~e se trata de um 
clientelismo entre nós. Sacri
~icaram violentamente o já en
tão ~inistro e hoje ex
mlnistro Roberto Cardoso Al
ves. porque ele citou. como 
bom cristão, bom católico_ pra
ticante, a oração de São Fran
cisco (risos). Mas qual de 
nós. Srs. Senadores, qual de 
nós que jã passou por um carQo 
executivo não sabe que, entre 
o Executivo e o Legislativo~ 
existe sempre uma mão dupla, e 
que se não houver há ressenti
mentos, há dificuldades para o 
apoio àquele que detém o 
poder. Não se trata de comprar 
ninguém. Mas se trata, isso 
sim. de prestigiar a pessoa 
que. por seu turno, também se 
expõe-na defesa de ponto de 
vista de um governo que pode 
não ser naquele momento o mais 
popular. Esta é a questão. 
desde que seja usada modus tn 
rebus. Este é o problema. É a 
dosagem. Mas quando eu vi, ho
je, por exemplo. esta sessão 
matinal. depois de estarmos 
ubiquamente em três lugares ao 
mesmo tempo; senadores aqui 
presentes, estarmos todos na 
Comissão de Relações Exte~1o
res. devíamos estar também na 
Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania ao mesmo tem
po e na sessão do Congresso, 
ouvíamos a voz do Presidente 
Nelson Carneiro preocupado em 
saber se era o momento de eva
cuar a Comissão e chegar à 
votação. Esse trabalho não se 
vê. 

As comissões técnicas, que 
funcionam aqui com inteira ca
pacidade de proficiência, ra
ramente recebem um bom trata
mento de divulgação, a não ser 
pela divulgação sempre que o 
Senado faz através do seu ser
viço próerio. Não se divulga. 
Somos nos os culpados. As co
missões parlamentares de in
~uérito se desvalorizam, por
~ue. em regra geral, não che
gam ao resultado positivo 
final. Então, precisamos é e
fetivar esses meios, energizar 
essa ação parlamentar, de ma
neira a poder nos fazer res
peitados um pouco mais do que 
aquilo que somos hoje. Eu fa
zendo troça. fazendo chiste, 
digo aos companheiros de im
prensa, aos amigos de imprensa 
- posso falar companheiro por
que já fui "foca", mas já não 
sou - quando, em qualquer tipo 
de pesquisa. eles aparecem na 

imprenSa em penUltimo lugar na 
credibilidade popular. e nós 
em último. Então, eles têm que 
Tazer um esforço muito grande 
para naQ trocar de lugar 
conosco. E natural Que se~a 
assim. Agora. há razões? Ha. 
Se começarmos a perquirir. va
mos ver que há essas razões e, 
hoje, eu vi esse quadro. Eu 
tinha recebido pessoas no meu 
gabinete, Srs. Senadores, in
clusive uma jornalista, dizen
do: "Como atendo a minha mãe, 
fui. em nome dela. buscar a 
sua pensão. Não pude ~ecebê-
1 a. porque não há recursos" . 
Um outro pai de família que 
está aposentado, me telefona 
em dificuldades, me pedindo se 
eu podia fazer um esforço para 
conduzi-lo até o órgão corres
pondente, para receber a sua 
aposentadoria. Eu não poderia, 
porque era medida generalizada 
por falta de recursos. 

Então, é justo que, na hora 
em que o partldo majoritário 
da Casa, que é o PMDB. seguido 
da segunda maior Bancada que é 
o PFL. seguido de outras ban
cadas como o PSDB. é justo -
pergunto - que esses partidos 
decidam como decidiram. votar 
a matéria, e uma minoria, 
quantitativamente pequena fa-
1 ando. possa c r ia r tais 
obstáculos para que a matéria 
orçamentária não seja votada? 
Eu volto a um exemplo reCente 
nos Estados Unidos- V. Ex~s 
leram recentemente- quando o 
Presidente George Bush vetou o 
projeto,de lei de meios que, 
aliàs~ ele não tem o direito 
de apresentar e o faz através 
do seu líder. o Congresso não 
votava pelas razões que disse 
ainda há pouco, isto é que ha
veria eleições e os congres
sistas não queriam votar au
mentos de impostos, não que
riam votar a diminuição de as
sistência ao previdenciários. 
Foram ao Presidente George 
Bush e disseram que estava na 
hora de o Executivo baixar a 
medida - eu vi na televisão 
e ele respondeu: "Essa é tare
fa impostergável do Legislati
vo. Eu não o faço. o Legisla
tivo é que vota o Orçamento." 
E vetou aquilo que tinha sido· 
votado de maneira contrária ao 
seu desejo. 

Estamos. hoje, aquf. Sr. Pre
sidente, e ouvindo, ~á há al
QUm tempo, que o d1a 9 era o 
ultimo dia possível -o dia 10 
já seria o day after -. e não 
votamos uma matéria que não 
trata evidentemente de favore
cer o Governo mas de atender 
às necessidades básicas de uma 
população_, sobretudo uma popu-
lação pobre. 

O Sr. Mauro Benevides - Per
mite V. Exa ~m aparte? 

O SR. úARBAS PASSARINHO - Ou
ço o aparte do nobre Líder do 

PMDB. Senador 
senevides. 

Mauro 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre 
senador Jarbas Passarinho, es
tive também, como V. Ex 4 e ou
tros eminentes colegas desta 
casa, presente à sessão de 
hoje do Congresso Nacional, e 
a mesma preocupação que V. Ex~ 
exterioriza neste instante, 
quanto ao cumprimento das nos
sas obrigações parlamentares, 
assaltou-nos a todos, dominou 
a todos diante daquele exemplo 
de intransigência. de intole
rância que nos vivenciamos na 
manhã de hoje. Quando se dis
cu~e matéria polêmica. envol
vendo interesses programáti
cos. ou até mesmo aqueles in
teresses eleitorais- e af me 
reporto àquela fase que ante
cedeu ao 3 de outubro - nós 
até justificaríamos um traba
lho de obstrução exagerada. 
como se pretendeu fazer no 
Con~resso, subordinando a vo
taçao de matérias a outras. 
essa revisão orçamentária à 
apreciação de materia de medi
das provisórias, todas elas de 
inquestionável relevância para 
segmentos importantes da so
ciedade brasileira. Mas. hoje 

e V. Ex~ deixou muito claro 
no seu pronunciamento - o que 
está em risco é a própria go
vernabilidade, a falta de 
recursos. Os senadores e depu
tados mobilizados- e o Presi
dente Nelson Carneiro foi e
xemplar nessa tarefa~ os líde
res partidários tambem se des
dobraram em reiteradas convo
cações -eu mesmo, e no exer
cício da liderança do meu par
tido, enderecei aos senadores 
telegramas, pedindo o compare
cimento na sessão do dia 9. E 
o que se viu foi a frustarção 
no dia 9 e, no dia 10, 
repetiu-se a falta de ~uo
rum. Hoje. quando se pensava 
que essa pauta seria desobs
truída. porque a Mesa teve a 
clarividência de evitar qual
quer problema e incluiu exclu
sivamente as matérias.relacio
nadas com a revisão 
orçamentária, V. Ex 4 viu que 
deixamos o Plenário frustrado 
e sem perspectiva de votar a 
matéria. Estamos com a maior 
urgência de rever essas posi
ções. a fim de que o congresso 
possa realmente cumprir a sua 
obrigação e não se submenter a 
toda essa gama de críticas 
que, em relação ao pleito pas
sado, conduziram a essa des
crença, a essa falta de credi
bilidade. a ponto de se regis
trar essa avalancha de votos 
em branco. atingindo os candi
datos a deputado estadual e 
federal. Quanto as considera
ções que v. E~ 4 teceu também .. 
em torno da legislação eleito
ral, numa outra oportunidade 
deverei tambéffi apreciãr. Já 
fiz inclusive neste plenário, 
uma referência à primeira a
bordagem de V. Exa, ocupando 

1 
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os canais de televisão do 
Pafs~ num programa de muita 
audiência. V. ExA se insurgia 
naquela ocasião contra uma i
déia, uma sugestão. Agora, há 
uma proposta em vias de ser 
concretizada, do Deputado Mau
rflio Ferreira Lima. de trans
~ormar o voto obrigatório em 
voto facultativo. Em aparte ao 
Senador Mansueto de Lavor, ca
sando com o pensamento de V. 
Ex4 ~ cheguei, a dizer que de
verlamos fazer um exame menos 
passionalizado daquela maté
ria, porque não sei se tería
mos consciência cívica tão ar
raigada que conduzisse o elei
torado às urnas sem aquela o
brigatoriedade prevista na 
Constituição. V. Ex~ também. 
desdobrando sua lúcida manl
festação de tribuna hoje. 
reporta-se a detalhes da le
gislação eleitoral. Chega mes-
mo guardando fidelidade às 
suas origens amazônicas. a fa
lar na floresta de legendas, 
d1f1cultando o eleitor naquele 
momento em que, na cabine, tem 
que sufragar seus candidatos e 
apontar o partido de sua 
preferência. Vamos continuar 
esse debate, nobre Senador, 
sobretudo nesse primeiro mo
mento, garantindo aquilo que 
seria fundamental para todos 
nós. a preocupação dos diri
gentes da Câmara dos Deputa
dos, do Senado federal, do 
Congresso Nacional, emintente 
Senador Nelson Carneiro, que é 
exatamente não permitir que se 
projete do parJamentar uma i
magem de desidioso. de negli
gente e descumpridor dos seus 
deveres. Vamos realizar esse 
esforço para reabilitar a nos
sa propria imagem diante da 
opinião pública brasileira. 

O SR. uARBAS PASSARINHO 
Muito obrigado, nobre Líder 
Mauro Benevides, pelo comple
mento que V. Ex~ faz aos argu
mentos que tento. aqui, 
desenvolver. Mas devo desde 
logo _faz~r três observaçõe~·~ 
que nao sao reparos. A prlmel
ra. quando V. ExA disse "no 
dia seguinte houve falta 
de C1t.JOrum 11

• Vi a televisão. 
Tínhamos - não sei se no mo
mento em Que V. Ex~ se afastou 
por instantes do plenário - 51 
Senadores aqui. Tfnhamos con
dições de votar qualquer maté
ria. porque nosso número 
básico era 38. E não votamos. 
Vendo a televisão, vi uma co
mentarista dizendo: "Mais uma 
vez falta quorum no Congresso 
Nacional para votar a matéria 
orçamentária". Isto. entrando 
em milhões de casas, com re
ceptores~ pode-se imaginar o 
que significa como conseqüên
cia. No minimo, alguém poderia 
dizer:· "esses v adi os, que não 
têm agora nem explicação de 
que ·estavam envolvidos em cam
panha eleitoral, continuam ab
solutamente ausentes do seus 

trabalhosQ. Basta isto! Basta 
o quê? Bastam 30 segundos com 
uma inversão da verdade, ainda 
que em parte, porque se dizia 
isso na Câmara, e, na verdade. 
talvez não fosse falta de quo
rum mesmo na Câmara; era falta 
de entendimento. Havia falta 
de maioria. Isso é 
indiscutível. E é o que eu 
gostaria de salientar: ou nós 
teremos presentes senadores e 
deputados· trabalhando durante 
a semana. ou não teremos res
peito da opinião pública. 

O segundo ponto que sa l.i ento. 
por~ue eu queria só evitar a 
má interpretação de palavra, é 
dirigida ao PSOB. Acho que o 
nobre Senador José Paulo Biso1 
ainda pertence ao PSDS ... , não 
mais af está o nobre Senador 
Jutahy Magalhães. Eu ouvi tam
bém um comentário, nobre Sena
dor, que não me pareceu justo 

·com o Partido de V. Ex~ Tenho 
muita admiração pelo Deputado 
Euclides Scalco, acho que é um 
homem sério. Não pensamos em 
muitas coisas da mesma manei
ra, mas acho que é um homem 
sério. E ele respondla a uma 
pergunta na televisão; porque 
o PSDB_ tinhe modificado a sua 
posição. Porque antes. como 
dizia o nobre Senador Mau•o 
Benvides. havia uma certa ra
zão para arregimentar o 
eleitor. Por que antes. então. 
havia isso e agora não há? A 
pergunta é essa: mudou o PSDB? 
Machado de Assis está sempre 
nos inspirando: mudaria eu ou 
mudaria o Natal? Então. mudou 
o PSDB ou mudou o Congresso? E 
S. Ex.c. mui to corretamente. 
respondeu: "Não. A polftica é 
dinâmica. Nós antes tfnhamos 
uma posição e a revimos dentro 
das circunstâncias atuais. E 
as circunstância_s atuais reco
mendam que nós não impeçamos a 
governabilidade do Pais". Os 
pagamentos de aposentados. os 
pagamentos de pensionistas. os 
pagamentos de bo1sa. de bol
sistas, tudo 1sso está 
comprometido. O pagamento de 
quê? De alimentações de 
creches? A quem interessa 
isso? Não me parece que o in
teresse seja transformar este 
Pais em Biafra. 

O Sr. NeY Maranhão - Permi .te
me V. ExA um aparte? 

Q SR. uARBAS PASSARINHO - Eu 
so terminaria e oüÇ~o já V. 
Ex~. com muita honra. 

A terceira observação que eu 
faço é dirigida ao reeleito 
Senador por Pernambuco, o no
bre Senador Marco Maciel, a 
quem citei ainda há pouco, e 
pode ser que tenham levado a 
S. ExA a palavra --eu me pre
cato mui to quanto, a isso - po
dem tê-la levado distorcida. 

Eu falava ainda há pouco, no
bre Senador, que quando fui 

Ministro da Educação ninguém 
me perdoava ter sido Coronel. 
Mas quando v. ExA chegou ao 
Ministério ninguém perguntou 
qual a disciglina que v. Ex~ 
lecionou. Alguém pode dizer: 
"0 Senador Jarbas Passarinho, 
na trlbuna, estava dizendo que 
o Senador Marco Maciel não ti
nha qualificação". Não é isso. 
Bernanos. num de seus mais be
los livros, que é Diário de um 
Pároco de Aldefa 1 um momento 
faz uma imprecação contra 
Deus. Ele diz: "Oh, meu Deus. 
por que só me deste a palavra 
para expressar o pensamento, 
esse frágil instrumento de co
municação do--meu pensamento?" 

o que eu queria salientar e
xatamente é que quando o nobre 
Senador Marco Macie1 foi ~ara 
a Pasta da Educação. S. Ex já 
vinha de Governador de um 
grande Estado, já vinha de 
Presidente da Câmara, já vinha 
de vários mandatos legislati
vos, onde todas essas matérias 
foram discutidas. E .S. Exã vi
nha de outro Ministério ou ia 
para outro Ministério. Não sei 
bem agora se ia ou vinha. por
que a versatilidade do SenadOr 
é tamanha que eu não sei se S. 
Ex~ ia ou vinha. 

Então, de qualquer modo. eu 
acho que esta é uma explicação 
que eu queria dar, para evitar 
tanto ouanto eu possa fazê-lo 
ao longo do que me resta de 
vida. É uma dicotomi~ altamen
te nefasta à Nação b~asileira: 
a presunção dos militares de 
que são os monopo1istas do pa
triotismo, e a presunção dos 
civis de que são os monopolis
tas da inteligência. 

Isso devia acabar, porque e
videntemente nem um nem outro 
tém o monopólio de qualqwer 
das duas virtudes considera
das. 

Ouço o nobre L.ider do Gover
no, o Senador Ney Mar_anhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador 
Jarbas Passarinho, v. ExA ... 

O SR. uARBAS PASSARINHO - Pa
rece que o Presidente Pompeu 
de Sousa está pedindo um 
aparte. (Risos) 

o Sr. Ney Maranhão - . . . com 
a sua inteligência. com o seu 
brilhantismo. estâ fazendo da 
tribuna, hoje, uma autocríti
ca. e todos os seus _colegas 
que o apartearam se solidari
zaram com V. ExA Como Líder oo 
Governo em exercicio, neste 
instante, estou também solidá
rio. De minha parte, quero 
testemunhar qu_e o próprio Pre
sidente do Congresso Nacional. 
Senador Nelson Carneiro, tele
grafou para as Lideranças 
acredito e telefonou para que 
todos estivessem aqui 
presentes. 
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O SR. ~ARBAS PASSARINHO - Re
cebi telegrama em Belém do 
Pará, por dobramento de meios 
um em meu gabinete e outro em 
Belém do Pará, onde me encon
~rava, por dever cívico de. 
votar. 

o Sr. Ney maranhão - Quem re
presenta o povo brasileiro, 
Quem está nesta Casa tem que 
dar neste instante razões de 
sobra a v. Ex4 , que está mos
~rando as coisas erradas e as 
coisas boas. V. ExA está mos
~rando as injustiças. às ve
zes, da nossa imprensa, V. Ex~ 
acabou de citar que ficou ai 
até auase 10 horas de manhã do 
outro dia. Sabemos que muitas 
vezes fazemos pronunciamentos 
importantes e a imprensa não 
divulga, mas quando acontecem 
casos como o que V. Ex~ acabou 
de falar, a imprensa divulg~ 
com muito mais intensidade. E 
por isso, Senador, que faço 
uma pergunta a V. Ex~. que me 
preocupa: em 1993 vamos ter o 
plebiscito: parlamentarismo 
ou presidencialismo? 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO Mo
narquia ou República? 

O Sr. Ney Maranhão - Quem vai 
decidir isso é o povo brasi
leiro. esse mesmo que votou e 
talvez vote em banco. Então, 
pergunto a V. Ex~ nessa data 
permanecerá o parlamentarismo 
ou o presidencialismo? Não a
credito em parlamentarismo da 
maneira como está sendo enca
minhada essa sjtuação no 
momento. Era o.que tinha a di
zer a V. Ex.A 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO - A
gradeço a v. Ex~ Não a pergun
ta, mas a afirmação que fez, 
porque realmente nao há per
gunta a responder: Mas me le
vantou uma questão a que eu 
não tinha ainda prestado 
atenção: na hora do plebisci
to. quero ver se o número de 
votos em branco vai ser i QUal. 
E uma observação muito lucida 
de V. ExA Já votamos um ple
biscito aqui. para manter ou 
não aquele simulacro de parla
mentarismo, para que pudesse 
ser dada a posse ao Dr. João 
Goulart. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite
me V. ExA um aparte? 

O SR. ~AR8AS PASSARINHO -
Pois não. 

O Sr. Ney Maranhão - Nós sa
bemos que no parlamentarismo 
ocorre a dissolução do Con
gresso quando há um. impasse. 
No meu entender, pela expe
riência parlamentar que tenho 
- V. Ex~ também tem muita
com um parlamentarismo que não 
for puro poderemos entrar numa 
ditadura em muito. pouco tempo. 

O SR. úARBAS PASSARINHO -
Esse é o per1go, Senador. Ney 
Maranhão. Aliás, os precurso
res dos cientistas politicas 
falavam muito nisso: o perigo 
da democracia·é a demagogia e 
o perigo da liberdade é a 

·autocracia. Não ·creio que pos
samos chegar a soluções dessa 
natureza, desgraçados de nós 
se chegássemos a elas. 

O nobre Presidente Pompeu de 
Sousa aciona a luz vermelha. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Dada a excepcional 
i~ortância do discurso de V. 
Ex até tinha esquecido de 
fazê-lo, encantado que estava. 
Mas V. Ex~ já excedeu de 2 mi
nutos. o triplo do tempo 
regimental. 

O SR. ~AR8AS PASSARINHO -
Veja a conivência de V. Ex~ Se 
disse 2 minutos do tempo regi
mental, eu me sentiria em con
dições de argumentar ... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - o triplo do tempo 
regimental. E temos que passar 
à Ordem do Dia, nobre Sena
dor. 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO - En
tão, peço a V. Exa que afaste 
este calice de mim. v. ex~ 
está vendo os microfones 
levantados. Se V. Ex~ impedir. 
eu termino agora, mas sem
pre ... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - v. Exa sabe que eu 
não tenho um temperamento 
ditatorial. Aienas faria um 
apelo a V. Ex e aos candida
tos a aparteante que sejam o 
mais moderados possivel no uso 
do tempo, porque temos a Ordem 
do Dia e há vários oradores 
inscritos. eu. inclusive, es
tou inscrito, mas já desisti. 
para dar o bom exemplo. 

O SR. úARBAS PASSARINHO 
Este é o problema. Seremos o 
mats breve possível. 

O Sr. Odacir Soares 
Permite-me um aparte, nobre 
Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. ~AR8AS PASSARINHO -
Ouço o nobre Senador reelei-to 
por Rondônia. 

O Sr. Odacir Soares - Eu que
ria apenas registrar o fato de 
que V.- Exa faz um discurso 
bastante abrangente e em todo 
o seu curso aborda as questões 
de forma absolutamente proce
dente e com mui ta 
inteligência. Gostaria apenas 
de enfatizar a questão da su
plementação orçamentária, que 

parece-me - foi o ponto de 
toque do discurso de V. Ex~. 
em torno do qual V. Ex~ teceu 
outras considerações. Na rea
lidade, hoje, o Senado Federal 

estã submetido às decisões da 
Câmara dos Deputados do ponto 
de v1sta da tramttação legis
lativa. As matérias aqui apró-· 
vadas não têm prosseguimento 
na Câmara dos Deputados. Nos
sos projetos que aqui são a
provados chegam ã Câmara dos 
Deputados e dormitam meses e 
meses sem que tenham nenhuma 
conseqüência no que concerne à 
tramitação legislativa. Essa 
part~ ~a suplementação orça
mentarla, - ~emos que admitir 
- no momento em que esta maté
ria que já está aqui talvez hã 
três meses no Congresso. pelos 
menos há 45 dias já está na 
Ordem do Dia~ não foi aprovada 
até hoje por intransigência 
partidária. Os problemas que o 
Governo enfrenta. hoje, no que 
diz respeito ao Orçamento, não 
estão ocorrendo apenas hoje, 
mas já vêm acontecendo há dois 
ou três meses. Há uma série de 
órgãos importantíssimos. liga
dos à alimentação escolar, li
gados ao sistema mêdico
hospi ta 1 ar, 1 i gados aos seto
res vitais da população, que 
estão sem recursos 
orçamentários. Não estão sem 
dinheiro. estão sem autoriza
ção orçamentária hã muito 
tempo. Mas queria apenas enfa
tizar esse aspecto. Na reali
dade. hoje, há uma ditadura da 
Câmara dos Deputados sobre o 
Parlamento, sobre o Senado 
Federal. A Câmara dos Deputa
dos exerce as suas prerrogati
vas como se fosse uma insti
tuição acima do Senado Fede
ral, como se fosse o primus 
inter pares da Repúolica. Te
mos oue admitir que a Câmara 
dos Deputados exerce hoje essa 
ditadura. Parece-me que essa 
ditadura deve ser rompida. O 
Senado Federal precisa, do 
ponto de vista da sua Mesa Oi
retora. iniciar conversas com 
a Câmara, para que esse círcu
lo viciosos _seja rompido. Não 
sei nem se isso seria perti
nente ou se seria conseqüente, 
mas acho que essa situação não 
pode perdurar. Temos matérias 
importantíssimas aqui aprova
das e que não têm curso na câ
mara como. inclusive, esta que 
recentemente aprovamos. que 
trata do Regime Juridico Único 
dos servidores públicos 
federais. Este o aparte. V. 
ExA tem razão ao abordar ques
tões fundamentais relativas ao 
funcionamento do Poder Legis
lativoy por isso. parabenizo 
V. Ex 4 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO - A
gradeço, nobre Senador Odacír 
Soares, a complementação que 
V. Exa faz em relação aos ar
gumentos que expus. Talvez eu 
me rebelasse um pouco contra a 
colocação central aue V. Ex 4 

faz: por que ditadura da 
Câmara? se a Câmara faz dita
dura, como declara v. Ex4 ~ é 
porque a maioria está ausente. 
E como é preciso haver acordo 

I 
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Qe Liderança para votar ... Ah! 
o Deus! Pudesse eu. agora. por 
um sorti19gio, fazer reviver. 
neste plenár1o, as vezes que 
como Llder de governo fui o
brigado a defender o voto , de 
Liderança, com tremendos ata
ques dos partidos de opostção, 
que não o aceitavam! A Oposi
ção se transformou em Governo 
e fez voto de Liderança. A o
posição se transformou em Go
verno~ fez decurso de prazo. 
Agora inverteu-se. Daf a pos
sibilidade de se fazer esse 
tipo de condicionamento. 

Então. o problema para mim, 
insisto: não nos queixemos 
tanto da imprensa. Vamos evi
tar que a imprensa tenha meios 
para poder mostrar aque1as 
coisas erradas que nós, aqui. 
fazemos. E a ~artir do momento 
em que isso nao se tornar ge
neralizado, é evidente Que nós 
teremos outro tipo de julga
mento pela opinião pública. 
porque se o nobre Senador Nel
son Carneiro. que é um exemp1o 
de autoridade e dignidade na 
condução da casa, praticar o 
que pratica. não é noticia. 
Mas se, desgraçadamente, um 
Presidente aqui fosse capaz de 
fazer aquilo que o velho Padre 
Vi e i r a chamava de "surrupi ar", 
imediatamente era notícia, e 
essa é que era noticia. Nós 
não temos que ser intocáveis. 
Não tem cabimento. Para sermos 
intocáveis nós precisamos dar 
exemplo. 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO Nobre 
Senador Antônio Luiz Maya, já 
tripliquei meu tempo mais 4 
minutos. e ouço v. ExA com 
grande prazer. porque o Presi
dente Pompeu de Sousa, dizendo 
que não é partidário do auto
ritarismo. transferiu para mim 
o direito Oe censura do tempo 
que V. Exjl uti 1 izar. ·. 

O Sr. Antônio Luiz Maya 
Permite-me V. Ex~ um aparte? 

o Sr. Antônio Luiz Maya 
Muito obrigado, nobre Senador 
Uarbas Passarinho. V. Exn fez 
alusão exatamente ao espetácu
lo a que hoje assistimos no 
plenário do Congresso Naci'o
nal, espetáculo que mereceu o 
repúdio da grande maioria da
queles que estavam presentes. 
mas que foi aplaudido pela re~ 
presentação que se encontrava 
presente lá nas galerias, uma 
minoria que aplaudia. 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO- V. 
fxA chama de representação a 
doque tinha sido organizada. 

O Sr. Antônio Luiz Maya - E
xat3mente isso, uma minoria 
que ali estava e que não re
presentava, sem dúvida alguma. 
o pensamento da própria comu
nidade brasileira. E acredito 
que exatamente esse ato de ho
je, i mposs i bi 1 f tando a gover
nabiiidade, mereceu o repúdio 

de todo mundo que dele teve 
conhecimento. Vi pelo noticiá
rio de 13 horas a imprensa fa
zendo alusão ao ato, 
contrária? portanto~ às atitu

.des que alguns tomaram em 
plenário e que tomaram conta 
do plenário praticamente. Eu 
gostaria apenas de complemen
tar, refer1ndo-me exatamente a 
um analista americano. que há 
dois dias atrás~ numa entre
vista. apresentou duas causas 
com referéncia aos votos em 
branco da.última eleição: uma 
delas era a desilusão com re
lação exatamente a certos pro
cedimentos mantidos em plená
rio. Desilusão porque não cum
primos o dever de votar - que 
votemos contra, mas votemos, 
não estamos votando. Real
mente é isso. E a segunda é o 
cansaço. Ele dizia que, nesse 
curto espaço de tempo. desde 
que se elegeu o Presidente da 
República por voto direto até 
hoje, já tivemos seis 
votações. Então. o cansaço é 
grande. o que significa d1zer 
que aquela sede enorme que os 
eleitores tiveram -de ir ao po
te, na primeira eleição, hoje 
não a têm mais. Estão pratica
mente saciados de tanto serem 
convocados. anualmente, par~ 
votar .. Nobre Senador, V. Ex 
está fazendo uma análise da 
maior importância, que merece 
a nossa reflexão. Aqui ao meu 
lado. o nobre Presidente do 
Congresso Nacional e do nosso 
Senado Federal disse que não 
vai fazer aparte porque, .na 
sua posição de Presidente. não 
gostaria de fazer certos 
comentários com referência a 
atitudes do Senado, mas que 
deverfamos refletir sobre o 
assunto ... 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO - Mas 
V. Ex~ poderia ser, ao lado de 
s. Exa. o seu alter ego. 

o sr. António Luiz Maya -
Não. mas gostaria que S. Exa 
fizesse o seu aparte, porque 
estamos fazendo uma reflexão 
da ma í o r i mporti!lnci a. Nobre 
senador, meus parabéns pela 
reflexão. 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO - A
gradeço a V. Ex~ ter trazido à 
minha memória o que escrevi em 
um artigo. no meu Estado, para 
o jornal O Liberal, exatamente 
quando eu também tratava 
disso. 

Não é apen~s o desencanto, é 
o cansaço. E o cansaço por 
três eleições sucessivas que 
foram feitas s6 nos últimos 
quatro anos. E, pior: af. sim, 
o desencanto a partir das pa
nacéias. e a primeira seria 
exatamente a eleição direta. 
Por que, naquela ocasião, por 
exemplo, eu defendia- se aqui 
estivesse eu defenderia - a 
manutenÇãO do Colégio E1eito
ra1? Porque n6s fizemos uma 

eleição para constituir o Co
légio Ele i tora.l. Como o PDS 
ganhou. ele teve o direito de 
fazer a indicação. Pouca gente 
sabe oue isso e o que acontece 
nos Estados Unidos e, pela 
prime i r a vez. se faz i a 
sabendo-se previamente quais 
ser1am os candidatos. Não era 
exatamente como se faz nos Es
tados Unidos, mas era alguma 
coisa bem mais avançada do que 
se fazia antes daquilo que o 
Senador Paulo Brossard. muito 
ironicamente, chamava de 
acerimônia de aclamaçãoa? que 
o Congresso promovia para o 
nome que vinha do Palácio. 

Acontece, porém, Senador An
tônio Luiz Maya que, depois 
das "diretas já", campanha que 
empolgou o Pa1s, nós acabamos 
no colégio eleitoral. o colê
gio eleitoral, que era consi
derado nefando. mas foi o ins
trumento da libertação do povo 
brasileiro. Quando se liberta 
o povo brasileiro, com a figu
ra do Dr. Tancredo Neves, uma 
das maiores fiQuras exponenci
ais deste Congresso. Deus o 
chama. E veio a segunda frus
tração, que foi vê-lo enterra
do e o Dr . ..José Sarney. nosso 
ex-cole~a e futuro Colega, e
levado a condição de Presiden
te da República. com suspeitas 
de ilegalidade do ato, o que 
levou - talvez pouca Qente 
saiba- o Presidente João Fi
gueiredo a decidir não lhe 
passar diretamente a faixa. 
porque amanhã poderia o pro
blema ser levantado e ele te
ria já legitimado a decisão, o 
que levou a imprensa a consi
derar que ele preferiu fugir, 
com medo, pelos fundos do 
Palácio, quando a medida foi 
objeto. inclusive, de conselho 
de juristas ao Presidente João 
Figueiredo. 

Veio o Presidente ..José 
Sarney. Pouco depois, nós 
estávamos vencendo o perfodo 
da depressão econOmica mun
dial, começamos a melhorar. 
economia dependente. que é e
conomia brasileira -, veio o 
Plano cruzado, QUe encheu este 
Pafs de 22 governadores do 
PMDB e mais um do PFL. Se não 
me engano foi esse o resulta-
do. · · 

Fracassado o Plano Cruzado, 
ainda tivemos outros fracassos 
no campo econOmico: o Plano 
Bresser. :depois dele o Plano 
Verão. ·o Plano Maflson do 
'"feijão com arroz". Isso foi 
cansando a opinião pública. 

Estou exausto de ver - quando 
alguém por parte do Governo 
diz que a inflação está sob 
controle -. o sujeito dar uma 
gargalhada de deboche, porque 
não acredita mais nas informa
ções oficiais qu_e lhe chegou. 
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Eu que~o concluir, Sr. Presi
dente, dizendo gue assumi isso 
e peço a V. Ex~ qu~. em home
nagem sobretudo à retumbante 
vitória do Senador Marco Ma
ciel, que aguarda ao micíofone 
para apartear, que V. Ex • que 
não ê ditatorial mas é lenien
te na condução da Mesa, a S. 
ExA conceda a oportunidade de 
apartear. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - ~á que V. Ex4 insiste 
em ir para o Gufness Book em 
matéria de violação de 
Regimento ... 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO 
-Irei pela mão de V. Exa V. 
Ex~ é quem pode inclusive 
impedir-me de falar. tirando
me o microfone. Mas V. Ex~ não 
faria isso. porque é um velho 
lutador em favor da liberdade. 
Vai comigo para o Guiness. 

Ouço o nobre Senador Marco 
Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - Meu caro 
Senador Jarbas Passarinho, não 
podia deixar de manifestar-me 
quando V. ExA faz, nesta Casa, 
um discurso apropriado ao mo
mento que estamos vivendo. Não 
poderia me abster e nem muito 
menos pooeria deixar passar em 
branco este momento. 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO - E 
nem poderia dar um aparte 
nulo. 

O Sr. Marco Maciel - Efettva-
mente, não se compatibilizaria 
com as palavras tão lúcidas e 
oportunas que V. Ex 4 está pro
ferindo.nesta tarde. Pois bem. 
diria a V. ExA. nobre Senador 
Jarbas Passar1nhoy 'que real
mente o pronuncfamento que V. 
ExA faz nesta tarde nos convo
ca a uma reflexão sobre aquilo 
que as urnas disseram, sobre 
aquilo que o eleitor pretendeu 
d1zer no dia 3 de outubro. De
vemos, com humildade, examinar 
todo esse processo. Ainda não 
me considero habilitado a fa
zer uma aval1ação do pleito. 
mesmo porque os resultados fi
nais ainda não foram, procla
m~dos, embora. na maioria dos 
estados, os vo~os já tenham 
sido todos apurados. De ~oda 
manetra, não posso deixar de 
reconhecer que aquilo que V. 
Ex~,diz serve já como reflexão 
para todos nós, sobretudo para 
nós que estamos aqui no'Con
gresso Nacional, na Câmara e 
no Senado e, conseqQentemente, 
precisamos extrair as lições 
das urnas e tentar, a partir 
dai, rever posições, condutas 
e posturas do próprio Congres
so Nacional. Com o seu discur
so. V. ExA abre, quem s·abe, o 
d~bate sobre essa questão e 
nos não podemos nos furtar a 
ele, mesmo porque considero 
que ·quanto mais rapidamente 
refletirmos sobre esse assun-

to, melhor para o Pafs e as 
suas instituições. O problema 
brasilelro é, na sua or1gem, 
um problema institucional. De
vo. todavia. dizer que uma 
coisa me parece clara: que 
talvez não seja com a abolição 
do voto obrigatório que nós 
vamos encontrar a salda para 
os nossos problemas. A intro
dução do voto facultativo po
deria sugerir que se fosse la
dear a questão e não enfrentá
la. Considero que em lugar de 
ladear com o voto facultativo, 
liberando o eleitor, devemos 
enfrentar a questão. devemos 
perquirir as causas dessa 
questão do voto do dia 3 de 
outubro. E espero. como disse. 
que através do discurso de V. 
Ex~ tenhamos iniciado um deba
te proffcuo e conclusivo no 
Senado, de sorte a que possa
mos dar nossa contribuição ao 
aprimoramento das instituições 
polfticas e dar uma contribui
ção ao processo de desenvolvi
mento do nosso Pafs. Portanto, 
gostaria de encerrar esta mi
nha interrupção ao discurso de 
V. Ex~ dizendo da alegria com 
que ouvi suas palavras e o 
quanto elas. realmente, foram 
importantes e o quanto consi
dero necessário que nós. a 
partir de agora, possamos pen
sar esta questão e, mais do 
que isso. agir em função de 
uma reflexão que devemos fazer 
e a qual a Nação tanto 
espera. 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO - 56 
me permitiria discordar de uma 
parte das afirmações de v. ExA 
quando se declara ainda não 
suficiente habilitado a exami
nar em profundidade a matéria. 
A pa1avra de V. ExA é sempre 
para nós uma espécie de bali
zamento do que a inteligência 
pode fazer guando se trata de 
discutir ideias e produzir re
médios institucionais ~ara 
este Pafs. ao oua1 v. Ex se 
dedlca ao longo de sua vida no 
Par 1 amento. 

Eu também não creio, nobre 
Senador Marco Maciel, de modo 
algum, que se tornando opcio
nal o voto em branco se resol
va o problema do voto em 
branco. De modo algum. Assim 
como muitos parlamentaristas 
querem aproveitar a oportuni
dade e pegar de pingente o 
bonde da história para dizer 
que_ se nós fizéssemos o voto 
d1str-ital também teríamos re
solvido o problema, porque se 
houver como causa fundamental 
o repúdio ao eleitor, o repú
dio abrangerá todo e qualquer 
sistema de votação: ele será 
genérico. nã~ será especifico. 

Agora. eu gostaria de ver o 
nobre Senador Pompeu de Sousa 
negar a palavra, negar o apar
te ao Presidente efetivo da 
casa, Senador Nelson Carneiro. 
(Risos) 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre 
Senador Jarbas Passarinho, e
credito que o Senado hoje vi
veu um dos seus grandes dias 
porque é a primeira contribui~ 
ção valiosa para que o povo 
brasileiro julgue e aprecie os 
resultados das eleições que 
acabam de ser feridas em todo 
o Pais. ~contribuição de v. 
Ex~. alem de ser a prlmeira 
mais densa. é sem dúvfda a 
mais valiosa. Acredito que 
este é o pensamento do Senado 
e este deverá ser o pensamento 
do Congresso Nacional. 

O SR. ~ARBAS PASSARINHO 
-Muito obrigado, ilustre Pre
sidente. pelo valo~. natural
mente excessivo. que V. ExA dá 
em relação a minha participa
ção nesta tarde no Senado. 

Eu concluiria. Sr. Presiden
te, Pompeu de Sousa. para a 
alegria inundante de v. ExA, 
chamando atenção para dois fa
tos apenas. O primeiro é com 
relação à imprensa. Eu não pe
diria trégua à imprensa, acho 
que no momento em que e1a faz 
a publicação daquilo que é er
rado, esta prestando um servi
ço a todos nós. Se ela real
mente omite a parte boa, não 
está prestando um serviço à 
Nação. A segunda era chamar a 
atenção das pesso~s que pensam 
que podem resolver o problema 
eliminando as votações QUe ca
racterizam a democracia 
representativa. Não podemos 
voltar à democracia direta, 
à ekkles1a grega ou 
à ecclesia romana; já não po
demos voltar a nos reunir em 
praça púb1ica. Nem mesmo a 
Sufça conseguiu, com seus Can
tões, até hoje, restabelecer 
esse processo. Temos que ter 
representantes! O povo tem de 
de1egar ao representante o seu 
poder decisório! 

E enganamo-nos. sobretudo 
quando estamos na façueira ,_ 
dade da juventude. Devo ter mi
nar, Sr. Presidente. exatamen
te me lembrando dela - faz 
tanto tempo. 

Era eu um presidente de dire
t6rio secundarista no Pará, e 
ouvia falar muito mal da As
sembléia Legislativa do Est~
do. do Congresso brasileiro
que nessa ocasião, se sediada 
no Rfo de Janeiro , 
impregnei-me dessa revolta de 
que hoje também grande parte 
da população brasileira jovem 
está 1mpregnadaJ E vi-me, Sr. 
Presidente, arrebatando os 
meus próprios companheiros no 
dia em que o Dr. Getúlio Var
gas cancelou todas as liberda
des democráticas no Pafs e es
tabe1eceu o regime do Estado 
Novo! Fui palmear sem saber o 
que me esperava! E foram sete 
anos. sete anos sucessivos da 
verdadeira ditadura que vivi 
ao longo de toda a minha vida! 
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Foi a única que vi autêntica! 
Não havia eleição nem 
pa~a miss. porque não se fala
va em eleição, quanto mais 
para vereador, deputado e 
senador! Não havia meia dita
dura. mas uma ditadura total' 
estabelecida sobretudo como 
paradigma das ditaduras, na
quela ocasião, vigentes na 
Europa. 

E é esta a minha palavra fi
nal para os mais jovens: ruim 
este Congresso. muito bemt 
Pior do que ele é a aventura 
que vivi em 1937. Af sim, 
apaga-se a voz da liberdade em 
qualquer dos seus segmentos na 
vida nacional. E eu ~ostaria 
que os homens de 1mprensa 
prestassem atenção 1 os mais 
jovens -. e aqui nos temos na 
pessoa do próprio Senador Nel
son Carneiro, do Senador Pom· 
peu de Sousa. homens de im~ 
prensa, que dela vieram para 
honrar o congresso - que pen~ 
sassem no que foi a imprensa 
nos anos do Estado Novo, no 
Oepar"tamento de Imprensa-- e 
Propaganda~ em que todos os 
jornais eram obri~ados.a pu~ 
blicar a mesma matêria de 1ou~ 
vação ao di~ador. E nenhum de~ 
1es poderia resitir · porque, 
quando .o Estado de S. 
Paulo resistiu, houve a inter
venção e ele foi ocupado. A
quela foi a ditadura que vivi. 
E não Qostaria, no sombreamen
to da minha vida, na hora em 
que eu desço da linha de cume
ada e começo o caminho fatal 
do vale definitivo, não gosta
ria de verificar que a juven
tude brasileira pudesse 
equivocar-se julgando que sem 
votar para um Congresso e para 
uma Assembléia Legislativa o 
Brasil será melhor. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas. o orador é efusivamen
te cumpri !llentado. ·) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEOEKIN (PDT -
SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. no final de 
cada eleição se costuma fa2er 
a apo1Dgia da Justiça 
Eleitoral:.· ,Eu quero discordar. 

A Justiça Eleito'ral como um 
~odo no Brasil. é. desestrutu
rada, lenta, falha. desatenta. 
e pouco entende ·do processo 
eleitoral, das suas razões e 
fundamentos. 

Pior do que isso tudo;•·está 
1igada estreitamente aos inte
resses domi~antes. 

Até agora muitos resultados 
estão pendentes,; com todos os 

avanços da tecno1ogia e das 
comunicações. em todo o País. 

A Justiça Eleitora1 procede 
julgamentos de forma po1 ·ftica. 
como nos casos notórios de ~o
aquim Roriz e José Sarney, 
onde as decisões contraria~am 
grosseiramente o espfrito da 
lei. em dois momentos tristes 
e vergonhosos para as melho~es 
tradições jurídicas e democrá
ticas do Pafs. 

O episódio do TRE da Bahia~ 
colocado inteiramente sob sus
peição de ajudar o notório Sr. 
Antonio Car1os Magalhães, é 
outro que macu1a a Justiça E
leitoral como um todo. 

Mesmo em Santa Catarina. no 
TRE. há juízes que Toram pro
movidos em suas carreiras por 
candidatos, mas·ninguém se deu 
por suspeito. o que era de se 
esperar. O mesmo se pode dizer 
de alto funcionário do TRE, 
cujas 1igações com altos pró
ceras do POS são históricas, 
públicas e notórias. 

~r~t~ndo 1 insinuar~nada, 
mE houve tempo neste Pa1s. em 
que os próprios juizes ou 
funcionários em tal circuns
tâncias se dariam por 
suspeitos. Hoje, esta atitude 
parece estar fora de moda. 

A Vustiça Eleitoral é bastan
te ciosa para oferecei" direito 
de resposta, para censurar o 
que acha que tem que censurar 
(o que é sempre discutível), 
para punir, cortar tempo no 
horário gratuito. exigir Pro
vidências e diligências em 
prazos curtíssimos. mas é ab
solutamente cega~ . distraída 
quanto ao cada vez mais not'ó
rio abuso do poder econômico e 
uso da máquina nas eleições: 

E não há que se argumentar 
que as denúncias de abusos de
vam ser formuladas e as provi
dências requeridas por outros 
partidos e candidatos .. Essa é 
uma prov:fdência de oficio, o
brigação da JustiÇa Eleitoral, 
que so precisa abrir os olhos 
e olhar em volta. Crimes elei
torais são crimes de ação 
pública. 

Quem não sabe, em Santa Cata
rina. quem abusou e quem abusa 
do poder económico? 

Quem na o sabe. q'ua fs as empre
sas que elegeram seus. repre
sentantes. substituindo os 
partidos?'· · 

Todo mondo sabe, só a Justiça 
Eleitora1 finge não saber~ ou 
finge que o assunto não e com 
ela. 

·Tetiho 
juízes. 
r adores 
r(IBS elzt. 

respeito pessoal por 
funcionários e colabo
da Justiça Eleitoral, 

não é. uma instituição 

sagrada. nem é isenta de er
ros. falhas e graves omissões. 

Se falta estrutura, requeiram 
a quem de direito. o que não 
se pode é assistir impavida
mente aos escandalosos, vergo
nhosos métodos de vencer elei
ções, enganar o eleitorado. 
subornar consciências, comprar 
votos, burlar as leis. 

É pOr isso que ouso escrever 
estas linhas. Como uma denún
cia e uma advertência, porque 
não há democracia que resista· 
aos abusos em curso, cada vez 
mais fre~aentes e caudalosos. 

Todos se queixam. e com razão 

~~~ ~:~~~~Ô ~Tv~tr~~5ca~~~~g; 
em nosso estado. Mas o verda
deiro baixo nive1, do qual 
ninguém fala~ é do derrame do 
dinheiro, o uso da máquina do 
Estado e prefeituras. essas 
coisas que todos vêem mas que 
ninguém quer fala~? nin9uém 
que tomar as providênc1as. 
p~incipalmente a quem compete 
tomar as providências, a Jus
tiça Eleitoral. 

Era o que tinha a di2er, Sr. 
Presidente (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre S~nador Odacir Soares. 

O. SR. ODACIR SOARES ( PFL -
RC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a conquista do 
território nacional, a marcha 
para o interior do Brasil, 
teve como ponto de partida as 
11 Sandeiras" cuja chama motiva
dora era a busca da riqueza 
mineral, o ouro. interesse 
maior da Coroa Portuguesa em-· 
solo pátrio. 

O século XVIII marca a época 
do apogeu da economia do 
Brasi1-Co16nia, tendo no o.uro 
e no diamante sua maior ex
pressão, ficando registrado na 
história como o "Ciclo do Ouro 
e do Diaf!tSnte". 

o fato a ressaltar é que toda 
essa conquista foi realizada 
graças ao espírito aventureiro 
e desbravador do homem. prota
gonista de toda a nossa 
bistória. 

Apesar da grande contribaição 
da mão-de-obra antrópica ao 
enriquecimento da Coroa ·com 
base na mineração do ouFo e do 
diarilante, no 'fina1 do século 
XVIII tiveram inicio as res
trições à ~ineração do 
diamante. A partir de 1734 os 
depósitos de diamante só pode
riam ser explorados~ legalmen
te. por grupos de escravos. 
Portanto-; .foi ignorado. pe 1 a 
legislação. um· grande número 
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de mineradores gue se ,dedica
vam à mineraçao do diamante 
nos principies do bandeirismo. 

Fato singular ocorreu nessa. 
época: a atividade de extração 
do ouro era considerada ilegál 
quando não autorizada ou por 
não pagar o 11 QUi ntoj'; o homem 
que se dedicava à extração do 
diamante era considerado um 
~ora-da-lei. pela simples ra
zão de seu- interesse pelo 
diamante. · 

A ativ1dade não desapareceu. 
Passoü a desenvolver-se à mar
gem da lei, cujos homens, 
quando avisados. escondiam-se 
nas montanhas escarpadas, as 
grimpas. Dai o nome 
"grimpeiros", mais tarde? 
"garimpeiros"; por analogia 
surgiu o termo "garimpo". para 
a área de trabalho. 

Esse fenómeno .de marginaliza
ção do "garimpo" é histórico~ 
Iniciou-se à época do Brasil
Colônia; persistiu nos perío
dos das transformações politi
cas advinhas com a 1a Repúb1i
ca. alcançou o "Estado Novo" 
de Getúlio Vargas, caracter1-
2ado pelo avanço do trabalhis
mo e do sentimento nacionalis
ta~ na década de 40. 

Mesmo com o advento do Código 
de Mineração de 67. considera
do "o Código de Minas da Revo
lução de 64" que •. apesar de 
reconhecer a contriQuição do 
garimpo à formação Co produto 
mineral bruto à proporção de 
5% (cinco por cento - conforme 
Exposição de Motivo E.M. 
6/67-GS). não normalizou o 
.. regime de matrfcula 1

'. 

criando-o apenas conceitual e 
timidamente. conforme se de
preende do Capftulo VI do re
ferido Código. 

Não hoUve. portanto, um para
lelismo harmónico entre o a
vanço do garimpo. através dos 
tempos, com suas adaptações e 
transformações. e a ação de 
qoverno, na maioria das vezes 
JUStificada pela atenção 
prioritária ao desenvolvimento 
da mineração industrial, como 
se apenas existisse um único 
regime de aproveitamento dos 
bens minerais, o Regime de Au
torização e Concessão. 

É .... evidente o·.antagonismo da 
açao governamental. 

Certo é que o espirita aven-
tureiro desses verdadeiros 
"bandeirantes do século XX" 
contribuiu e contribui para o 
enriquecimento do conh~cimento 
do subsolo brasileiro, ao pro·
cesso de descobertas de iazi
das minerais e à diversifica
ção e creScimento da produção 
nacional de bens minerais, au
mentando a oferta interna e 
favorecendo excedentes expor
táveis, além de se constituir 

como meio de conquistas e pre
sença marcante do Brasil em 
porções 1 ong f nquas do ter r i tó·
rio nacional. principalmente 
nas faixas de fronteiras 
internas. 

A conquiSta· do garimeo é sen
tida em toda a extensao areal. 
Os principais depósitos mine
rais conhecidos e em produção 
no território nacional estão 
ligados a descobertas anônimas 
do garimpeiro. São exemplos os 
depositas minerais da Amazô
nia; ouro em Tapaj6s e em Ser
ra Pelada, no Estado do Pará; 
diamante e ouro em Roraima: 
ouro no Amapá; cassiterita e 
ouro no Estado de Rondônia; 
ouro e cassiterita no Estado 
do Amazonas; pedras preciosas 
do nordeste de Minas Gerais, 
reQião· conhecida como uma das 
pr1ncipais provfncias gemoló
gicas do Brasil; significati
vos depósitos de esmeralda de 
Santa Terezinha de Goiás e de 
Carnaiba na Bahie; diamantes 
de Poxoréu, no Estado de Mato 
Grosso; pedras preciosas da 
província gemológica do Nor
deste do Brasil; aqata do Rio 
Grande do Sul, alem de tantos 
outros. 

Apesar dessa inconteste con
tribuição do Qarimpeiro ~o de
senvolvimento nacional. é ele 
considerado um "pária" pela 
soc1edade'brasi1eíra, fruto da 
desinformação e do marke
ting, tendo no próprio governo 
seu principal vefculo. 

Mormente. porque se sabe que 
há uma tendência histórica de 
se responsabilizar o garimpei
ro por todos os problemas ori
undos da disputa pelo direito 
de -produzir. entre a atividade 
garimpeira e a mineração 
industrial. Na maioria das ve
zes. no seu ambiente de traba
lho, longe dos centros urba
nos, está o garimpeiro sendo 
responsabilizado, inocentemen
te, por todos os problemas de 
ordem fiscal, de contrabando e 
de agressão- ao meio ~mbiente. 

Como exemplo recente. cito o• 
relatório da Comissão lntermi
nisterial PT-643/89. qoe con
cluiu pela responSabilidade do 
garimpeiro pelo contrabando de 
bens minerais e. pela agressão 
ao meio ambiente. chegando ao 
absurdo de responsabilizá-lo, 
também. pelos prejuízos do 
País no comércio internacional 
do estanho, como se o garim
peiro tivesse aceSso ao merca
do internacional. 

Por isso é que vejo a conclu
são do referido relatório mais 
orientada ao fechamento do ga
rimpo de Bom Futuro, no Estado 
de Rondônia/ do que à solução 
do problema dentro da ótica 
constitucional. 

o garimpeiro apenas vende o 
produto do seu trabalho. oue 
responsabilidade assume 0 
comprado~? Pela legislação do 
Imposto Unido sobre Minerais 
IUM -. atualmente substituído 
pelo Imposto de Circulação de 
Mercadorias e Serviços - ICMS 

, ainda não regulamentado em 
lei, o garimpeiro foi isentado 
de pagar o imposto devido. 
transferindo tal responsabili
dade ao comprador, pessoa 
juridtca. 

Pode o garimpeiro responsabi
lizar-se pelo contrabando de 
bens minerais e pela sonegação 
de impostos. quando a comer
cializ~ção, de acordo com o 
IUM, é realizada somente pela 
pessoa jurídica ~través de 
"Ato Declaratório" expedido 
pela Receita Feder'al? 

A atividade garimpeira é ca
racterizada pelo empirismo de 
seus métodos de produção. 
conseqüência de seu isolamento 
e m~rQina!ização. O na~cimento 
da consciencia humana a nec~s
sidade de preservação do meio 
ambiente é relativamente r·e
cente. canso 1 i dando_:'Se, em 
nosso Paísy a partir da década 
de 80, imbutida como responsa
bi 1 idade de todo br·asi lei ro. 
pela constituição de 88. As 
proporções a que alcançou a 
agressao ao meio ambiente pela 
atividade garimpeira, princi
pa 1 mente aquela r· e 1 ac i o nada ao 
uso do mer·cúr·io nos garimpos 
de ouro. não pode ser 
unidirecionada. o Depar·tamento 
Nacional da Produção Mineral -
DNPM é corresponsavel. Ao a
brigo de uma legislação falha 
e imprópria - refiro-me ao Ca
pitulo VI do C6d.igo de Minera
ção-. o ONPM - absteve-se e 
até mesmo om1tiu-se de sua 
função maior. Se a orientação 
técnica permane11te tivesse 
sido desenvolvido;+ e executada 
por esse ór g;:io, naS ár·ees de 
garimpo, iais aQressões não 
a 1 cançar 1 am a~ pr r-p~)r ções hoje 
conhecidas. 

O que se auer· demonstrar é 
que a resporisabi 1 idade deve 
ser co-par·ticiPatlv.:'l e não 
uniparticipativa. 

O gar·impo de Bom Futuro, no 
Estado de Rondônia, tem na 
cass i ter i ta sua fonte de 
produção. Esse gar1mpo foi 
descoberto na segunda metade 
da década de ao e. a partir de 
1987, projetou o Pais como o 
principal produtor mundial de 
estanho. Em 1988. foi respon
sável por cerca de 45% 
(quarenta e cinco por cento) 
da produção nacional de con
centrado de cassiterit~. con
tribuindo com uma r-eceita. no 
mercado internacional, acima 
deU$ 100 milhões (cem milhões 
de dólares), beneficiando não 
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apenas o Pais; mas 
empresas do setor. 

também as 

Estima-se uma população de
pendente direta da atlvidade 
garimpeira de 5.000 (cinco 
mil) pessoas sem levar-se em 
cons i dera·ção o ref 1 ex o mu 1 ti -
plicador sobre o município de 
Ariquemes. principalmente com 
efeito sobre a atividade co
mercial e oferta de empregos. 

P'ela importâhcia da Província 
Estanffera de Rondônia~ e em 
particular pela contribuição 
ao Pais da atividade garimpei
ra no garimpo de Bom Futuro. é 
que reivindico como prioritá
ria a aplicação da Lei nA 
7.805/89 nessa região. 

. Essa ~ei. oriunda do Congres
so Nac1onal como respostas aos 
anseios da comunidade garim
peira à solução de seus pro
blemas. é a mais avançada le
gislação jé introduzida no 
~ais, desde a época do Brasil
Colônia. 

·Ela disciplina a atividade 
garimpeira. introduz um novo 
regime jurídico de aproveite
mente do bem mineral, o Regime 
de Permissão. favorece e esti
mula a organização da ativida
de em cooperativas e embute a 
responsabilidade à preservação 
do meio ambiente, exigindo do 
ONPM e de outros órgãos afins 
a co-responsabitidade. 

Convém notar que o reconheci
mento. de fato e de àireito. 
do trabalhado garimpeiro. só 
veio através da Constituição 
de 86 como resposta da Assem
bléia. Nacional Constituinte 
aos reclamos de uma classe 
marginalizada e sedente de 
justiça. 

sa o Estado Brasileiro, tendo 
à frente a figura do Presiden
te Fernando Collor, a Lei n~ 
7.805/89 alcance o seu primei
ro ano de aniversário sem que 
o Departamento Nacional da 
Produção Mineral se digne 
aplica-la nas·áreas dos garim
pos nacionais .. 

Antes, a desculpa era a falta 
da regulamentação da referida 
Lei. Pois bem. através do De
creto n~ 98.812, de 9 de ja
neiro de 1990, a Lei n~ 
7.805/89 foi regulamentada. 

Mesmo assim. o Departamento 
Nacional da Produção Mineral 
insiste em não aplicá-la. 

Quais interesses impedem a 
·sua aplicabi1i.dade? 

.Quando se advoga a aplicabi
lidade da Lei n~ 7.805/89, o 
que se pretende é que seja in
troduzido o Regime de Permis
são de Lavra Garimpeira nos 
garimpos brasileiros, mas os 
fatos demonstram exatamente o 
inverso. 

O atual Oireto~ do Departa
mento Nacional da Produção Mi
neral. o géologo Elmer Prata 
Salomão. através da Portaria 
79/90, fechou o garimpo de Bom 

.Futuro, em Rondônia, com fun
damento na Lei n~ 7.805/89 e
videnciando o seu uso indevi
do, uma vez que ela foi elabo
rada para legalizar o garimpo 
e não para fechá-lo. Por outro 
lado, demonstra um desrespeito 
aos preceitos constitucionais. 

o Diretor do Departamento Na
cional da Produção · Mineral, 
geólogo Elmer Prata Salomão, 
pratica uma conduta adminis
trativa tendenciosa e dvvidosa 
nos seus principies. E além 
disso. em discordância notória 

É competência da União, con- com os preceitos básicos da 
forme o inciso XXV do art. 21, polftica do Governo Collor, 
da Constituição Federal, "es- cuja essência é a moralidade 
tabelecer as areas e as condi-~pública 
ções para o exercicio da ati
vidade de garimpagem, em for·ma 
associativa". 

Especificamente, os §§ 2A, 3A 
e 4A. do art. i74 da Consti
tuição Federal asseguram o de
~senvolvimento da atividade ga
rimpeira em todo o território 
nacional. respeitadas as res
trições impostas pela própria 
Lei Maior-. 

A que interesse serve o Dire
tor do DNPM? 

A Nação é povo~ 'Est~ sim é o 
interesse maior. 

Se tivermos de cobrar r~spon
sab1lidade. certamente nao re
cairão sobre os garimpeiros. 

o CongressO Nac~onal não pode 
admitir e deve repudiar eco-

. _ b_rar responsabi 1 idades com ra-
Chamo a atençao do Congresso laçã.o·ao desrespeito gritante 

Nacional. porta-voz legitimo da Portaria n~ 79'/90 do DNPM. 
dos anseios da _Nação brasilei-. por ferir a Constituição .Fede
ra. para a impor,tãncia pol fti- ral .. 
ca~ social e económica da Lei 
nR- 7.8.05/89, cuja aplicabili- Como representante do povo de 
dade faz-se necessária e Rondônia,- quero deixar· claro 
urgente. que considero'lSgítimas e fun-

Sr. Presidente e Srs. Senado
res. não se concebe que, a par 
das transformações porque pas-

dadas nos mais profundos sen
timentos de patriotismo e se
riedade a reivindicação dos 
garimpeiros _de Rondônia. 

A Lei nA 7.805/89 é fator de 
paz e tranqüi11dade. de valo
rização do trabalho de milha
res de brasileiros ainda hoje 
marginalizados. 

É necessário que ela seja i
mediatamente executada em fa
vor dos garimpeiros e não con
tra eles~ como está ocorrendo 
em Rondônia. 

Urge que o Sr. Ministro da 
Infra-Estrutura, Engenheiro 0-
zires Silva. tom~ .. as providên
cias que a questão demanda e 
determine ao Diretor-Geral do 
-DNPM que promova no âmbito da 
sua repartiçao as providências 
administrativas que reconheçam 
os direitos dos garimpeiros. 
ao contrário do que está 
ocorrendo. 

Não vou parar por aqui. Vou, 
no exercicio do meu· mandato, 
exaurir todos os ates à prote
ção dos garimpeiros e à pre
servação dos interesses do meu 
Estado e do Brasil. 

o Brasil é bom que fique 
claro - não é propriedade de 
ninguém. Pertence a todos, é 
de todos. E nesse todo estão 
incluídos o~ ~ar1mpe1ros. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a pa~avra ao 
nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. 
Pronuncia ~ seguinte discur
so.) Sr. Presidente. Srs. 
Senadores. nos últimos dias 2 
e 3 de agosto~ realizou-se na 
Bahiay importante reunião .do 
CONSIC/NE - Conselho de" 
Secretários da Indústria~ Co
mércio e Turismo do· Nordeste. 
para discutir a nova política 
industrial e de comércio exte
rior, anunciada pelo Governo 
Federal no dia 26 de junho do 
corrente ano. 

Preliminarmente. o Conselho· 
concluiu que a politica pro
posta pelo Governo Federal re
presenta um passo decisivo no 
sentido de modernizar a estru
tura industrial do País, 
integrando-a ao mercado 
externo. Contudo. é forçoso 
admitir que essa modernização 
não se obterá sem risco. O 
risco implícito na nova polí
tica é o de sucateamento da 
indústria nacional como um 
todo. Para cortá-lo. faz-se 
necessário um progra~a de mo
dernização e capacitação, te~
nológica, a ser implantado pa
ralelament'e. visando'à reduç5o 
de custo e à elevaçao da qUa
lidade do produto nacional. 
bem como 'à retomada do cresci
m~nto ec.on6~1 ~o. / 

Digno de regist~ foi o con
senso de opinião. a que se 
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chegou, a ~espeito da necessi
dade de se inserirem alguns 
pontos importantes no diploma 
legal que tratará da nova 
polftica. ' 

Quanto ao cresci mente econô-' 
mico. o documento, elaborado 
pelos Secretários ao final do 
encontro, alerta para necessi
dade de se considerar a reto
mada do crescimento econômico. 
levando-se em cota disparida
des de infra-estruturas e de 
mercados regionais, evitando a 
concentração da base produtiva 
e o desequi1ibrio econômico 
inter-regional, que hoje se 
observa. A esse respeito, o 
documento foi incisivo, nos 
seguintes termos: "Se vamos 
retomar o crescimento económi
co, não podemos continuar pen
sando o Brasil como um País 
onde praticamente todos os re
cantos produzem matérias
primas e insumos básicos'para 
o Centro-Sul. para de lá com
prarem produtos acabados e 
bens finais. Isto, além de so
cialmente injusto, é economi
camente irracional". · 

A essas prudentes con'siderZ!I
ções eu acrescentaria a impor
tância de se definirem crité~ 
rios para a localização espa
cial das ativ1dades económicas 
no País. 

Por paradoxal que possa pare
cer. 

Entendo que o de que o Nor
deste e outras regiões subde
senvolvidas mais precisam não 
é de subsídios regionais. mas. 
sim, do fim dos subsídios di
retas e indiretos à concentra
ção do desenvolvimento no 
Centro-Sul. 

Com o objetivo de levar a 
nova polftica industrial a in
corporar em sua lógica interna 
uma estratégica de desconcen
tração espacial da base produ
tiva, venho a seguir endossar 
algumas propostas concretas 
formuladas pelos Secretários: 

1) o estabelecimento de um 
processo de diferenciação de 
imposto e tarifas públicas fe
derais, em prol do desenvolvi
mento das regiões periféricas; 

2) paralelamente à regionali
zação tributária, sejam desen
volvidos o estudo e a imple
mentação de uma nova política 
fiscal, que tribute progressi
v~mente a implantaç~o de novos 
emprendimentos em cidades e 
~egiões metropolitanas com po
pulação superior a um milhão 
de habitantes. 

Como se vê. a estratégic~ 
proposta atuaria via mercado, 
dispensando, portanto, novas 
estruturas administrativas e 

subsídios regionais. na medida 
em que o Estado apenas trans
feriria, através de sua conta
bilidade interna. os estímu
los inter e intra-regionais. 
Cabe, entretanto, lembrar que 
ela só dará resultados a médio 
e longo prazos. A curto prazo, 
dados os graves e imediatos 
problemas do Nordeste, é de 
fundamental importância que se 
reveja com atenção a polftica 
de fomento di reto-.ao desenvol
vimento regional. devendo-se 
dar ênfase .aos seguintes 
pontos: 

1) estabelecimento de normas 
claras que privilegiem o Nor
deste e outras regiões menos 
desenvolvidas. no processo de 
conversão da dívida externa: 

2) os recursos disponíveis no 
sistema oficial de crédito se
jam distribuídos em cotas re
gionais. estabelecidas a par
tir de um parâmetro que se re
lacione diretamente com popu
lação e inversamente com a sua 
renda per capita, de cada re
gião; 

3) seja o Finor substituído 
por um Fundo de Desenvolvimen
to do Nordeste, a ser criado, 
gerado pela destinação, dire
tamente pelo Governo Federal, 
da mesma parcele do imposto de 
renda devido (hoje optada), 
por um perfodo limitado de dez 
'i'~MOS; 

4) seja a atual isenção de 
imposto de renda para os novos 
empreend1mentos na região Nor
deste, medida por ~ depósito 
respectivo. pelo período 'de um 
ano. com correção ~netária no 
BNB. ao fim do qual a empresa 
geradora poderia reavê-lo~ me
diante projeto de expansão (ou 
novo empreendimento), na re
gião. na qual entrasse com 
pelo menos 50% de novos 
recursos. Essa alteração na 
atua1 sistemática, além de au
mentar o potencial de finan
ciamento do eNa às pequenas e 
médias empresas nordestinas, 
imPlicaria um desdobramento 
dos investimentos regionais, 
evitando, assim. a fuga (como 
hoje acontece) dos recursos 
gerados na própria região; 

5) na explicitação dos crité
rios de formação dos GEPS -
Grupo Executivo de Politica 
Setoria1, seja considerada. de 
forma significativa~ a parti
cipação de membros que repre
sentem os interesses regio
nais. 

Não poderia deixar de consig
nar neste pronunciamento a va
lorosa participaçã·o do dignis
simo Secretério da Indústria, 
Comércio e Turismo da Bahia, 
Dr. Luiz Carlos Magnavita Ba
celar. que muito contribuiu 
com a sua extensa experiência 
e capacidade técnica para as 

conclusões do encontro, men
cionadas anteriormente. 

Finalizando, QOStaria de di
rlgir um espe'c1al apelo aos 
Excelentiss.imos Ministros da 
Economia. Fazenda e Planeja
mento e da Infra-Estrutura. 
Or4 Zélia Maria Cardoso de 
Melo e Dr. Ozires Silva. no 
sentido de que. no âmbito de 
suas respectivas Pastas. envi
dem esforços para dotar a re
gião Nordeste de um melhor 
quinhão nas verbas federais e 
de aprovar projetes e pleitos 
que venham trazer desenvolvi
mento econômico à sofrida re
gião, inclusive. dando seu de
cidido apoio para a viabiliza
ção do plano que ora apresen
to. 

Espero. com esta fala. estar 
contribuindo para a montagem 
de um plano federal de desen
volvimento das infra-estrutu
ras ~egionais, compatível com 
a descentralização da base 
produtiva do Pais. 

É o· que me competia dizer. 
Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Pronuncia o seguinte discur
so.) Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, no mês de setembro 
último. em discurso pronuncia
do no plenário desta casa. ma
nifestei minha solidariedade 
ao Kuwait e ao seu príncige 
reinante. quando da invasao 
deste pafs amigo pelo Iraque. 

Com a invasão injusta e teme
rária. est~o acontecendo todos 
os sofrimentos e injustiças 
previsfveis nos pafses vítimas 
de ocupação ditatorial. o Ira
que invadiu o Kuwait e, sem 
nenhum compromisso com a ética 
e a justiça, (pois a invasão 
de anexação nunca se justifi
ca), começou a violar os di
reitos humanos· através de pri
sões c torturas de cidadãos 
kuwaitianos. Prisões e mortes 
de civis, invasão e violação 
de embaixadas que, pelas leis 
internacionais, são inviolá
veis, depois foi aquela pro
cissão que assistimos pela te
levisão de camadas e mais ca
madas de refugiados para a 
~ordânia. de tal monta que 
esta implorou ao mundo que 
fossem abertas outras frontei
ras para passagem de refugia
dos. pois a Jordânia já não 
podia mais recebê-los. 

E o mais grave. Sr. Presiden
te. é que o Iraque invasor e 
desumano. está tentando mudar 
a estrutura demográfica do Ku
wait e eliminar mesmo a iden
tidade do Pais. Para isso. faz 
com que as forças de ocupação 
~pliquem e executem uma nova 

l 

I 
i 
I 
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prática de despopular um pais: 
confiscam os documentos de i
dentidade nos kuawaitianos e 
instalam no ~als, em lugar na
cional, famflias e mais famí
lias iraguianas para daqui a 
pouco la não mais existi~ Ku
waitianos e tão-somente ira
quianos. dando-lhes, assim, 
argumentos cerebrinos para fa
zer a ocupação, uma posse de
finitiva. 

Sr. Presidente, o mundo oci
dental e democrático e os po
vos árabes tém que dar um bas
ta ao Sr. Saddam Hussein, o 
Hitler redivivo dos tempos 
atuais~ Enquanto esse basta 
não surge, nossa solidariedade 
ao Kuwait e à famflia real tem 
que ficar viva e de pé, po1s 
não é possível assistirmos de 
braços cruzados uma injusta_ 
aniquilição de um grande Pais 
e de um grande povo. 

Co'm estas palavras. Sr. Pre
sidente. peço a transcrição 
das documentos que acabo de 
receber da Embaixada do Kuwait 
nos Anais de nossa Casa. para 
que fique ~egistrado pa~a 
consciência nacional e demo
crática de nosso País, de to
das as injustiças e violên
cias. por que está passando um 
grande pais. um grande povo e 
com seu governante no exflio. 

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

Documentos a que se Pefe
f'e o Sr. Ney Maf'anháo em 
seu discurso. 

CARTA Dé FECHA 17 Dé SéPTIEMBRE 

DE 1990 DIRIGIDA AL SECRETARIO 

GENERAL POR EL REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE KUWAIT ANTE 

LAS NACIONES UNIDAS 

Sfguiendo instrucciones de mf 
Gobierno, tengo el honor de 
remetfr1e 1a decJaración ad
junta, emftfda por el Consejo 
de MinfstT"OS el 15 de septfem
bre de 1990. 

Le agradece,.fa que tuviesse a 
bien distrfbufr esta carta 
como documento dei Consejo de 
Seguridad. 

(Finmado) Mohammad A. Abulha
san - Represen·tante Permanente 

ANEXO 

Declaración emitida por 

et'consejo De Ministros 

el 15 de Septiembre de 1990 

E1 Consejo de Ministros ex
pressa la simpatia de Kuwait 
para con los refugiados que 
huyen a Jordania como resulta
do de la pérfida agresión Ira
qul contra Kuwait, y manifies
ta su preocupación por la gra
ve situación de esas personas 
inocentes, y su indiQnaci6n y 
repudio de las práct1cas se
guidas por el" crtminal régimen 
Iraquí. E1 Consejo de Minis
tros ha resuelto adoptar las 
medidas aprop1adas para faci
litar el transporte de esos 
refugiados a sus respectivos 
países ·Y aliviar asi sus 
padecimientos. 

La confusión y la tensión que 
el mundo experimenta en este 
momento provienen fundamental
mente de la obstinaciõn y ar
rogancia del régimen agresor 
Iraqui, que con su agresión a 
Kuwait ha demonst~ado que 
constituye um peligro para el 
orden mundial en su conjunto. 
En consecuencia. se exhorta a 
la comunidad internacional a 
estrechar e1 cerco de esse ré
gimen y aislarlo, a finde li
berar a Kuwait de las garras 
de su tiránica ocUpaci6n. 

CARTA OE FECHA 16 OE SEPTIEMBRE 

OE 1990 DIRIGIDA AL SECRETARIO 

GENERAL FOR EL REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE KUWAIT ANTE 

LAS NAC!ONES UNIDAS 

SiQuiendo 1nstrucclones de mi 
Gob1erno, desse comunicarle 
las últimas informaciones con
firmadas provenientes de Kuwa
it relativas a las prácticas 
inhumanas que siguen las fuer
zas de ocupación 1raqufes, 
prácticas q~e se han converti
do en la característica prin
cipal de las violaciones que 

-se cometen de los dereehos hu
manos más básicos y del Conve
nio de Glnebra relativo a la 
protección de civiles en tiem
po de guerra. 

ciente Kuwaiti, Raja Al Anezi. 
a s~vera golpizas y torturas. 

- Las fue~zas de ocupación 
iraquíes confiscaron el equipo 
de la sala de operaciones, in
cluidos el rayo láser y todo 
el contenido del dispensaria 
médico. además de todas las 
medicinas. las cãmaras para 
fotos de tarjetas de identifi
cación~ las máquinas xé~ox y 
las ambu1anc1as. 

- Se interrumpi6 el abasteci
mento de agua al hospital al 
Addan. 

Se arrest6 a los choferes 
de las ambulancias. 

- En otro lugar de Kuwait se 
ejecutó al administrador de1 
supermercado Al-Sabah1ya, e1 
Sr. Bader Rajab, por negarse a 
satisfacer las exigencias de 
alimentos por parte de las 
fuerzas de ocupación. 

Le agradeceria que hiciera 
distribuir esta carta Como do
cumento del Consejo de 
seguridad. 

(Firmado) Mohammad A. Abu1ha
san 

Embajador 

Representante Permanente 

CARTA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 

OE 1990 DIRIGIDA AL SECRETARIO 

GENERAL POR EL REPRESENTANTE 

PERMANENTE OE KUWAIT ANTE' LAS 

NACIONES UNIDAS 

SiQuiendo 1nstrucciones de mi 
Gobierno, deseo transmitfrle 
1a siguiente información 
urgente: 

1 . Las fue~zas i raqu f es de 
ocupaclón han arrestado en Ku
wait a un gran número de civi
les, kuwaitles y no Kuwaitíes, 

- - pOr' haberse negado a co1 abore:r 
- El 9 de septiembre, ingre- con e11as. 

saron en el hospital a1 addan 
dos iraqufes moribundos, un 
capltán y un so1dado, junto 
con otros dos iraquíes her1-
dos. un oficial y un soldado. 

- Bajo e1 pretexto de que el 
personal habia mostrado negli
gencia pa~a atender a los ira
quíes heridos, se arrestá, se 
torturó y luego se ejecutó a 
varies miembros del persona1 
del hospttal, Ade1 Al-Dashti, 
Ahmed Hamza. Mohammed Ali, y 
otros dos identificados como 
Issa V Abdulhad1. 

- ~as fuerzas de ocupación 
iraqufes sometieron a un pa-

2. Entre esos civiles, se han 
identificado los s1guientes 
nombres:. 

- E1 Sr. Khalid Sultan A1-
lssa, ex miembro de la Asam
blea Nacional y uno de los 
miembros ··principais de la So
ciedad del Patrimonio 
Islâmico; 

- El Sr. Mubarak Al-Duwaila. 
ex miembro de la Asamblea Na
cional; 

- El Sr. Addulkarim 
Jemaidly. ex miembro.de la 
samblea Nacional y miembro 
Consejo Nacional; 

AI· 
A

dei 
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- El Sr. Vasser Al-Jasser. 
miembro del Consejo Nacional. 

3. Se está sometiendo a esas 
personas a todo tipo de inti
mic:taci·ón y torturas físicas. 

4. No se sabe quê ha ocor~ido 
con esas personas. ni se cono
ce aún 18 suerte que ha cabido 
a una gran cantidad de civiles 
y militares arrestados 
anteriormente. 

5. En presencia de una gran 
multitud~ las fuerzas de ocu
paci6n dieron muerte a tiros 
al Sr. Mubarak Faleh Al-Note. 
Presidente de la Sociedad Coo
perativa Al Aardia y de la so
ciedad Numismática. Según se 
ha sabido. ese acto de oarba
rie fue motivado por la nega
tiva del Sr. Note a cumplir 
las õrdenes de las fuerzas de 
ocupación de que se reemplaza
ra e1 retrato de Su Alteza el 
Emir de Kuwait por el de1 dic
tador Saddam Hussein. 

Le agradeceria aue dispusiera 
la distribución de esta carta 
como documento oficial del 
consejo de Seguridad. 

(Firmada) Mohammad A. Abulha
san 

Embajador 

Representante Permanente 

Forty-fifth session 

REQUEST FOR THE 
!NCLUSION AN AODIT!ONAL !TEM 

lN THE AGENDA OF THE 
FORTY-FIFTH SESSION 

IRAQI AGGRESS!ON ANO THE 
CONT!NUED OCCUPATlON OF KUWAIT 

IN FLAGRANT VIOLATION OF 
SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS 

Permanent Representativa 

. ANNEX 
Explanatory memorandum 

.1. The evil Iraqi aggression 
against Kuwait, on 2 August, 
stands as a dark page fn the 
history of mankind. The inter
national community, reacting 
promptly. unanimously condem
ned this flagrant violation of 
the Charter and norms of in
ternational behaviour. The Se
curity Councill in its resolu
tion 660 (1990 • also demanded 
Iraqis immediate and uncondi
tional withdrawal of the Iraqi 
forces from Kuwait. · 

2. ln defiance of the lnter
national community, and con
trary to its own pub1ic prono
uncements, Iraq continued its 
mi1itary build up in Kuwait, 
occupied the territory and 
consolidated its forces on the 
southern Kuwaiti border. This 
was clearly and uneQuivocally 
met by the decision of the se
curity Council in its resolu
tion 661 (1990) to impose ~ 
broad set of m~ndatory sanc
tions against Iraq. 

3. In spite of the firm and 
unanimous demand of the inter
national community to restore 
the situatlon to the status 
quo ante on 2 August, Iraq was 
bent on obliterating the iden
tity of Kuwait by declaring 
its annexation. 1his illegal. 
unprecedented move against a
nother Member State was con
demned and declared null and 
void in Security Counci1 reso
lution 662 (1990). 

4. Wanting the world to ac
cept its diktat to annexing 
Kuwait, the Iraqi regime orde
red the closure of foreign em
bassies accredited to Kuwait. 
restrfcted the movement and 

Letter dated 17 September 1990 contact of foreign diplomats 
from the Penmanent with their nationals. and co-

Representative of Kuwait to ercing them to relinquish the-
the United Nations addressed ir posts by severing 

to the Secretary-General utilities. 

On lnstructions from my go
vernment. I have the honour to 
request, in accordance with 
rule 15 of the rules of prece
dure of the General Assembly, 
the 1nclusipn of an additional 
item, entit1ed "Iraqi aggres
sion and the continued occupa
tion of Kuwait in flagrant 
violation of Security councfl 
resQlutionsq. in the agenda· of 
the forty-fi"fth session. · 

ln accordance with rule 20 of 
the rules of procedure of the 
General Assemb1y, an explana
tory memorandum concerning the 
request· is attached hereto 
(annex). 

(Sfgned) Mohammad A. Abulhasan 

Ambassador · 

5. Relentless in keepinQ its 
hold on Kuwait, the Iraqi re
gime used third country natio
nals as human pawns. There was 
a unanimous outrage against 
such an unprecedented behav1o
ur among States. The Security 
Council in its reso1ution 664 
(1990) demanded that Iraq re
lease all third country 
nationals. 

6. In view of the refusal of 
Iraq to comply with its previ
cus resolutions, the Security 
Council felt compelled to ca11 
upon Member States to enforce 
i ts dec.i si on to i mpose the 
sanctions by adopting resolu
tlon 665 (1990). 

7. The unanimous outory aga
inst the aggression 'by Ira~ 

and its continued occupatioo 
of Kuwait necessitate the i~ 
clusion of the item "Iraqi ag
gressioM and the continued oc
cupatioM of Kuwait in flagrant 
violation of Security Council 
resolutionsd ln tne agenda of 
the forty-fifth session and 
its consideration in plenary 
meeting as a matter of 
priority. 

·cARTA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 1990 DIRIGIDA AL SECRETARIO 

GENERAL POR EL REPRESENTANTE 
PERMANENTE DE KUWAIT ANTE 

LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi 
Gobierno, he dirigido ante
riormente a Su Exce1encia car
tas en las que proporcionaba 
detalles de las inhumanas 
prácticas iraquies contra la 
pOblación civil de Kuwait 
(S/21694. S/21713. S/21730. 
S/21777). los acontecimlentos 
que ocurren dia a dia revelan 
reiterada y claramente que 
toda la pob1aci6n de Kuwait. 
inc1uidos los nacionales de 
terceros países, viven ba~o un 
reinado del terror planiflcado 
sistemáticamente y aplicado 
sin piedad por los ocupantes 
iraquies. 

La$ actuales prácticas ira
quies no constituyen actos 
aislados. El aumento de esas 
práct i c·as c r i mi na 1 es obedece 
al siniestro objetivo de hacer 
intolerable la vida bajo la 
ocupación, a fin de que la po
blaciõn se vea obligada a huir 
del pais y, de este modo. se 
a 1 tere 1 a es tructura 
demográfica de Kuwait. 

Las duras e inhumanas cir
cunstancias que forzaron a e
lementos de la pob1ación a a-. 
bandonar Kuwait e1 15 de sep
tiembre por la fronte(a meri
dional son test1monio de la 
política del ocupante iraquf 
de desarraigar a la población 
Kuwaiti (S/21722). 

Kuwait desea poner de relieve 
las funestas consecuencias de 
la ocupaci6n iraquf y dei man
tenimiento de esa ocupación en 
Kuwait. 

Le agradeceria que se sirvie
ra hacer distribuir la presen
te carta como documento del 
Consejo de Seguridad. 

(firmado) Mohammad A. Abulha
san 

Embajador 

Representante Permanente 

CARTA DE FECHA 15 DE .SEPTIEMBRE 
DE 1990 DIRIGIDA AL PRESIDENTE 

DEL CONSEvO DE SEGUR!DAD POR 
EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE 
KUWAIT,ANTE LAS NACIONES UNIDAS 
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Deseo comunicarle la siguien
te información recibida hoy 
por mi Gobierno-

En sus esfuerzos por cambiar 
la estructura democrática de 
Kuwait y borrar la identidad 
misma del pais. las fuerzas 
iraqules de ocupación se har. 
embarcado en la aplicación y 
ejecuciõn de la nueva práctica 
de despoblar a Kuwait de sus 
propios habitantes, confiscar 
los documentos de identidad de 
éstos e instalar a familias 
iraquíes en los hogares 
kuwait.íes. 

?rueba de esta Qráctica es el 
cambio de la po1ltica aplicada 
hoy por las fuerzas de ocupa
cion iraquies: en lugar de e
jercer un central estricto de 
los puntos de entrada a Kuwait 
y de sa1ida de éste. la zona 
fronteriza con A~abia saudita 
se abre a1 tráT1co de salida. 
pero sólo una vez que las per
sonas han entregado todos sus 
documentos de identidad. 

Agradeceré tenQa a bien hacer 
distribuir esta carta como do
cumento del Consejo de 
Seguridad. 

(Firmado) Mohammad A. Abu1ha
san 

Embájador 

Representante Permanente 

CARTA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 
OE 1990 DIRIGIDA AL SECRETARIO 

GENERAL POR EL REPRESENTANTE 

constituyen transgresiones 
graves de la Convenc1ón de 
Viena sobre Relaciones Diplo
máticas y faltas de respeto a 
esos diplomáticos. E1 Consejo 
de Ministros condena tambien 
la violación de los locales de 
las embajadas. por las fuerzas 
~e ocupación ir.aquíes que pe
netraron por la fuerza en 
e11 os. 

El Consejo de Ministros la
menta que el cuerpo 
diplomático se haya visto se
metido a tales actos bárbaros 
y sa1vajes e insta a la comu
nidad internacional a adoptar 
una postu~a fi~me y ~esponsa
ble para poner fin a estas 
práct1cas del ~égimen agresor 
iraqui. que intenta con saàa 
echar por tierra el orden in
ternacional y dejar sin afecto 
las normas del derecho inter
nacional. 

COMPARECEM 
SENADORES: 

MAIS os SRS. 

Voão Menezes- Ailton Alves
Louremberg Nunes Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Es~á esgotado o tem~o 
destinado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 46 
Srs. Senadores. 

Passa-se -à 

ORDEM DO DIA 

PERMANENTE DE KUWAIT ANTE Item 1: 
LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de mi 
Gobierno. tengo .el honor de 
transmitirle la declaración 
adjunta emitida por el consejo 
de Ministros et sábado 15 de 
septiembre de 1990, con rela
ción a los ~efu~iados que huy
en a Jordania como reSultado 
de la pérfida agresi6n 1raquf 
a Kuwait. 

Le agradeceria que hiciera 
distribui~ la presente carta 
como documento del Consejo de 
Seguridad. 

(Firmado) Mohammad A. Abulha
san 

Represent'ante Permanente 

ANEXO 
Decláracicn emitida por 
et Consejo de Ministros 

e1 15 de Septtembre de 1990 

El Consejo de Ministros h~ 
seguido con gran ansiedad e 
indignación los bárbaros actos 
cometidos por las tirânicas 
fuerzas de ocupación iraquies 
contra diplomáticos destacados 
en embajadas extranjeras acre
ditadas en Kuwait. Esos actos 

- 1 

PROJETO DE LEI DO DF 

N• 39. DE 1990 

(Inc1uldo em Ordem do Dia nos 

termos do art. 1 o, § 1 o. da 

Resolução n• 157. de 1988) 

Votação. em turno único, 
do veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 39, 
de .1990 ~ que dispõe sobre o 
reajuste de vencimentos e 
salarios dos servidores ci
vis d~ administração dire
ta, autárquica. fundacional 
e indi.reta do D1strito Fe
dera 1 , e da outras 

· pro v i dênc i a-s • 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
de 12 ge setembro ~ltimo. 

A Presidência esclarece ao· 
Plenário que o veto exige para 
a ~ua . rejeição o voto 
contrario da .maioria absoluta 
da campos i, ção da casa. em vo-
tação secret~·. 

É evidente a falta de número 
no p1enário. Nos termos do 
art. 293~ inciso VIII.- do Re
gimento Interno, a P~esidência 
suspenderá a sessão ~or 10 mi
nutos. fazendo acionar a cam
painha. convocando os Srs. se
nadores ao plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 ho~as e 
38 minutos, a sessão é ~ea
berta ãs 16 horas e 46 
minutos_) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sous!) Estã reaberta a 
sessao. Persiste a fa1ta 
de Quorum em plenário. 

Fica. portanto, adiada a vo, 
tação da matêria. 

As matérias em fase de vota
ção ficam. igualmente. com a 
apreciação adiada para outra 
oportum dade. 

São as s~guintes as maté
rias cuja apreciação é 
adíada! 

2-

Veto Total 

PROJETO DE LEI DO DF 

N" 41. DE 1990 

(Incluí.do em Ordern do Dia nos 

termos do art. 1 o. § , o, da 

Resolução n" 157, de 1988) 

Votação, em turno único~ 
do veto total oposto ao 
Projeto de Lei do OF n~ 41, 
de 1990. de.autoria do Se
nador Mauricio Corrêa, que 
regulamenta o art. 39 da 
Constituição. relativo ao 
regime jurídico dos servi
dores das fundações púb1i
cas do Distri~o- Federal e 
dá outras p~ovidências. 

-3-

Veto Parcial 

PROJETO DE LEI DO DF 
NQ 45, OE 1990 

(Incluído em Ordem .do Dia nos 

termos do art. 10 •. § to. da 

Resolução nll-, 157. de 1988) 

Votação. em turno úniCo. 
do veto·parcia1 aposto ao 
Projeto de -Lei do OF n~ 45, 
de 1990, ~ue dispõe sobre o 
regime jUrídico dos se~vi
dores civis das fundações 
públicas do Distrito fede-
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ral. e dá outras 
providências. 

5 

PROJETO OE DECRETO 

LEGISLATIVO Nk 22, OE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia nos 

~ermos do art. 376. e~ do 

Regimento Int~rno) 

vOtação, em turno Cnico, 
do Projeto de Decreto Le
'gislativo nR. 22, de 1989 
(n~ 155/86, na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o 
~ex~o da Convenção n~ 147 
da Organização Internacio
nal do Trabalho- OIT. so
bre normas mfnimas da Mari
nha Mercante, adotada em 
Genebra. em 1976, durante a 
sexagésima Segunda Sessão 
da Conferência Internacio
nal do Trabalho, tendo. 

PARECERES orais e sob n~ 306, 
de 1990, das Comissões: 

- de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional 1~ pronun
ciamento: concluindo por di
ligência junto ao Ministério 
do Trabalho e audiência da Co
missão de Constituição, Justi
ça e Cidadania; 2g pronuncia
mente: favorável quanto ao 
mérito; e 

- de censtftufção, ~ustfça e 
Cidadania~ pela constituciona
lidade e juridicfdade. 

9-

PROPOSTA OE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 3, OE 1989 

Votação, em primeiro tur
no, da Proposta de Emenda à 
constituição n~ 3, de 1989, 
de autoria do Senador Marco 
Macie1 e outros Senhores 
Senadores, ~ue acrescenta 
parágrafo ao art. 159 e al
tera a redação do inciso II 
do art. 161 da Constituição 
Federal. 

10 

PROPQSTA OE EMENDA À 

CONSTITOIÇÃO N"· 5, OE ·1989 

Votaç~o. em primeiro tur
no, da Proposta de Emenda à 
Constituição n~ 5, de 1989, 
de ·autoria do Senador Nel
son carneiro e outros Se
nhores Senadores, que dis
p6e sobre a remuneração dos 
deputados estaduais· e dos 
vereadores. 

- 11 -

PROPOSTA OE EMENDA À 

CONSTITL.il:ÇÃO N.o. 6, OE 1989 

Votação. em primeiro tur
no. da Proeosta de Emenda à 
Constituiçao n~ 6, de 1989. 
de autoria do Senador Mar
cos Mendonça e outros 24 
Senhores Senadores. que a
crescenta artigo ao texto 
constitucional prevendo a 
criação e definindo a com
petência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

12 

PROPOSTA OA EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 1, DE 1990 

Votação. em primeiro tur
no, da Proeosta de Emenda à 
Constitufçao n~ 1. de 1990. 
de autoria do Senador 
Márcio Lacerda e outros Se
nhores Senadores, que a
crescenta dispositivos ao 
Ato das Disposições consti
tucionais Transitórias da 
Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Em obediência a dis
positivo da ResolUção nR- 157, 
de 1988, ficam com a aprecia
ção sobrestada as matérias 
constantes dos itens 4, 6. 8 e 
13, po·r dependerem da de 1 i be
ração de vetos governamentais 
constantes da Ordem do Dia. 

São os seguintes os itens 
adiados: 

- 4 

PROJETO OE LEI DO OF 

N~ 50, OE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia, nos 

termos do art. 4A, in fine, da 

Resolução n~ 157, de 1988) 

Discussão, em turno úni
co, do Projeto de Lei do QF 
n~ 50~ de 1990, de inicia
tiva do Governador do Dis
trito Federa.l. que~ autoriza 
a desafetação de bens de 
uso comum do povo, situados 
no Setor de Habitações In
dividuais ·sul SHIS, QL. 
4/9, 4/11, 4/12, 4/13 e 
4/14, Região Administrativa 
!, dentro do espaço terri
.tor1el do Distrito Federal. 
e dá outras providências 
(dependendo de parecer). 

-:- 6 

PROJETO OE LEI DO OF 

N" ;53, DE 1990 

{-Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 172, II. d, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno úni
co, do Projeto de Lei do DF 
n~ 53, de 1990, de inicia
tiva do Governador do D1s
t·ri to Federal. que autoriza 
a Companhia Imobiliária de 
Brasília - TERRACAP a doar 
os imóveis que especifica e 
dá outras providências (de
pendendo de parecer). 

-a 
PROJETO DE LEI DO DF 

NA 43. DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 

termos do art. 336~ c, do 

Regimento Interno) 

Discussão. em turno úni
co, do Projeto de Lei do DF 
n~ 43, de 1990, de inicia
tiva do Governador do Dis
trito Federal, que dispõe 
sobre o aproveitamento de 
servidores na carreira Ad
ministração Pública da Fun
dação Zoobotânica do Dis
trlto Federal, criada pela 
Lei n~ 82, de 29 de dezem
bro de 1989. e dá outras 
providências (dependendo de 
parecer). 

- 13-

PROJETO OE LEI 00 DF 

N" 33, DE 1990 

Discussão, em turno su
plementar, do Substitutivo 
ao Projeto de Lei do DF nR 
33, de 1990, de iniciativa 
da Comissão do Distrito Fe
deral (apresentado por su
gestão do Deputádo Augusto 
Carvalho), que dispõe sobre 
a criação de Quadro de Pes
soal da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e dâ 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 296, de 1990, 
da Comissão 

Dtretora, oferecendo a re
dação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) Item 7: 

PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N" 41, DE 1990 

( Inc.lufdo em Ordem do 01a nos 

termos do art. 376, e, do 

Regimento Interno) 

f 

I 
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Discussão. em turno úni
co. do Projeto de Decreto 
Leoislativo nA 41, de 1990 
(n~ 171/89, na Câmara dos 
Deputados) • que aprova o 
texto do Convênio de Coope-• 
ração Judiciária em Matéria 
Clvil, celebrado entre o 
Governo da República Fede
rativa do Brasil e O Reino 
da Espanha, em Madrid, em 
13 de abri 1 de 1989 
(dependendo de parecer). 

A matéria foi inclufda em or
dem do Dia, dependendo de 
parecer. 

Nos termos regimentais, soli
cito ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho o parecer da Comis
são de Relação Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a 
proposição. 

O SR. .JARBAS PASSARINHO (PDS 
- ?A. Para proferir o parecer) 
- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res. através da Mensagem n~ 
647, de outubro de 1989, o Se
nhor Presidente da ·República 
encaminhou à consideração do 
Congresso Nacional o texto do 
Convênio em CoQperação 
Judiciária em Matéria Civil, 
celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil 
e o Reino Unido da Espanha, em 
Madrid, a 13 de abril de 1989. 
Alegava Sua Excelência que a 
11assinatura do tratado respon
de a uma das mais prementes 
necessidades Qeradas pelo in
ces§ante cres~imento da cfrcu
laçao de bens·e pessoas, ca
racterístico do mundo moderno; 
a de simplifica~ os ritos e as 
formalidades inerentes ao pro
cessamento juridico interna
cional, única maneira de ga
rantir, simultaneamente, a 
eficácia, a rapidez e a aces
sibilidade da Justiça". 

Objetiva o convênio, ainda, a 
eliminação do burocratismo na 
Administração Pública, e se 
inspira em tratado similar 
conclufdo com a França, ém 
1981. Por ele se outorga aos 
Ministérios da Justiça de am
bos os Estados contratantes a 
prerrogativa de remeterem df
retamente, um ao outro, Cartas 
Rogatórias e todo o tipo de 
documentação processual. a 
institufçao de gratuidade e do 
regime de urgência para o cum
primento das rogatórias e dis
pensa da legalização consular 
dos documentos emitidos pelas 
autoridades judiciárias brasi
leiras e espanholas; a conces
são de idêntica isenção às 
certidões passadas pelos ofi
ciais de cartório para ates
tar, se~a o teor, seja a data, 
sejam a1nda a autenticidade-de 
asst.natura ou a conformi d!lde 
de cópia com a versão original 
d~ um documento. 

Apreciada pela Câmara dos De
putados. a mensagem foi aPro
vada e transformada no Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 171-
B, de 1989, ora submetido a 
esta comissão. 

PARECER DO RELATOR 

Nos termos do art. 103, inci
so I. do Regimento Interno, 
cabe à Comissão de Relações 
Exteriores emitir parecer so
bre proposições referentes aos 
atos e relações 
internacionais. Neste sentido, 
o parecer é pela aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 41/90, uma vez que o Convê
nio celebrado entre a Repúbli
ca Federativa do Bras i 1 e o 
Reino da Espanha, a exemplo do 
similar celebrado com a Fran
ça, é reciprocamente conveni
ente. 

Este é o parecer, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - o parecer conclui fa
voravelmente à matéria. 

Passa-se à discussão do pro
jeto, em turno únfco. 

Em discussão. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a pala
vra, encerro a discussão. 

A votação da matéria fica 
adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Não há mais oradores 
inscritos. 

Nada mais havendo a tratar,· a 
~res1déncia vai encerrar a 
presente sessão, convocando 
uma extraordinária a realizar
se hoje, às 16 horas e 50 mi
nutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO OE LEI DO DF 

NA 50. OE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia. 
nos termos do art. 4~. 

1n fine, da 
Resolução N~ 157, de 1988) .. 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do DF n~ 50. de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
autoriza a desafetação de bens 
de uso comum do povo, situados 
no Setor de Habitações Indivi
duais Sul - SHIS. OL 4/9. 
4/11. 4/12. 4/13 e 4/14. re
glão administrativa I, dentro 
do espaço territorial do Dis
trito Federal, e dá outras 
providências (dependendo de 
parecer) .. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está encerra-da a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão ãs 
.16 horas e 48 minutos.) 

Ata da 153a Sessão, 
em 11 de outubro de 1990 

4~ sessão Leiislativa 
Ordinária~ da 48 Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Srs. Pompeu 
de Sousa e Antônio Lufz Maya 

ÀS 16 HORAS E 50 MINUTOS. 
ACHAM-SE PRESENTES OS SR$. 
SENADORES: 

Nabor Júnior- Aureo Mel lo
Odacir Soares - Ronaldo Aragão 
- úoão Menezes - Almír Gabriel 
- Jarbas Passarinho Moisés 
Abrão Carlos Patrocínio -
Antonio Luiz Maya - João Cas
telo -Alexandre Costa -João 
Lobo - Afonso Sancho - Cid Sa
bóia de carvalho ~ Mauro Bene
vides - Lavoisier Maia - Hum
berto Lucena - Marco Maciel -
Ney Maranhão - Mansueto de La
vor - Lourival Baptista - Ju
tah~ Magalhães - Ruy Bacelar -
Uosé Ignácio Ferreira - Gerson 
Camata - João Calmon - Nelson 
Carne1ro,- Ronan Tito- Mário 
Covas - Iram Saraiva - Antônio 
Alves -Pompeu de Sousa - Mei
ra Filho- Roberto Campos 
Louremberg Nunes Rocha - Mar
cio Lacerda- Mend~s Canale -
Wilson Martins- ~eite Chaves 
- Affonso Camargo - Jorge Bor
nhausen - Márcio Berezoski -
Nelson Wedekin José Paulo 
B1sol - José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 46 
Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus. ini
ciamos nossos trabalhos. 

Sobre a mesa, requerimento 
que serão lidos pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO NQ 353, DE 1990 

Requeremos urgência, nos ter
mos do art. 336, a1fnea c do 
Regimento Interno, para o Pro
jeto de Le1 do DF n~ 55. de 
1990, de inciativa do Governa
dor do Distrito Federal. que 
cria a Carreira Assistência 
Jurídica das Fundações Públi
cas do Distrito Federal e seus 
cargos, fixa os valores de 
seus vencimentos e dá outras 
providências. 
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Sala das Sessões. 11 de outu
bro de 1990. - Mauro senevides 
- Chagas Rodrigues -. Afonso 
Camargo -. Odactr Soares -, 
Antônto Luiz Maya -. 

REQUERIMENTO N~ 354. DE 1990 ' 

Reque~emos urgência~ nos ter
mos do art. 336. al1nea c , 
do Regimento Interno. para o 
Projeto de Le~ do Senado n~ 
166, de 1990. 

Sala das sessões, 11 de outu
bro de 1990. - Odacir Soares 

~ Mauro Benevides -. úUtahy 
Magalhães -, ~oão Menzes -. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
SousaJ- Os requerimentos li
dos serão votados apôs a Ordem 
do Di a, na forma do art. 345, 
Il, do Re9imento Interno. 

ORDEM DO DIA 

Item 4: 

PROJETO OE LEI DO DF 

NA 50 DE 1990 

Incluído em Ordem do Dia, 
nos termos do art. 4"'-. f n 
fine • da (Resolução n~ 157 
de 1988) 

Discussão em turno único, do 
Projeto de Lei do DF n~ 50, de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal. que 
autoriza a desafetaçáo de bens 
de uso comum do povo, situados 
no Setor de Habitações Indivi
duais Sul - SHIS, OL 4/9, 
4/12, 4/11, 4/13, 4/14, Região 
Administratfva I. dentro do 
espaço territorial do Distrito 
Federal, e dá outras providên
cias (dependendo de parecer). 

Solicito do nobre Senador 
Mauro Benevides o parecer da 
Comissão do Distrito Federal, 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para emitir parecer.) 
Sr. Presidente. Srs. Senado
res: originário do governo do 
Distrito Federal, vem a exame 
desta casa, nos termos do § 
1~. do art. 16, do Ato das 
Disposicões Constltucionafs 
Transitórias, combinado com o 
art. 2~. da Resolução· n~ 157 
do Senado Federal, o presente 
projeto de lei que visa à de
safetação do domfnio dos bens 
de usos comum do povo, totali
zando 3.200 m 2 (três mil e 
duzentos metros quadrados). 
situados no Setor de Habita
ções Ind1viduasi Sul SHIS, 
Região Administrativa de Bra
sil ia- RA I. espaço territo
rial do Distrito Federal. 

A desafetação tem por objeto __ 
a regularização das unidades 
imobiliárias referidas no pro-

jeto. e a doação das áreas de
safetadas à União federal. 

Para compensação da desafeta
ção. os lotes n~ 10. da QL 4/9 
e n~ 06. da OL 4/13 situados 
na SH!S, RA 1. no espaço ter
ritorial do Distrito Federal. 
perfazendo um tota1 de 3.200' 
m2, devem ser revertidos à 
cond1ção de uso comum do povo. 

Na mensagem que acompanha 
esta matéria. o Senhor Govena
dor esclarece que os )ates ci.~, 
tados no art. 1~ pertencem à 
União. Trata-se de lotes que 
estão na iminência de serem 
alienados, em cumprimento à 
determinação legal. Verifica
se. no entanto, que a União 
procedeu à ocupação deles em 
desacordo com os limites pre
vistos nos projetos originais 
do loteamento, totalizando a 
ocupação de espaços de uso co
mum do povo numa ã~ea de 3.200 
m2. 

Visando à regulariza. a União 
propôs ao GDF a supressão de 
dois lotes de sua propriedade, 
perfazendo a mesma ãrea, como 
compensação. Analisadas as 
propostas. sob o aspecto téc
nico-urbanfstico, a adminiS
tração do Distrito Federal as 
entendeu factfveis, aprovando
as sob este enfoque. Necessita 
agora a autorização legislatu
ra e. para tanto, encaminha o 
presente proposição. 

Conclusão 

Analisando a matéria quanto 
aos aspectos constitucionais~ 
juridicos e de técnica 1egis
lat1v~. néo vemos nenhum óbice 
à sua aprovação. Quanto ao mé
rito. acolhemos os argumentos 
do Senhor Governado~. constan
te da mensagem que a acompa
nha. 

Diante do exposto, somos. no 
âmbito desta Comissão, de pa
recer favorável à aprovação do 
presente projeto de 1 e i .do 
Di.stri to Federal. 

O SR. .PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -o parecer conclui fa
voravelmente à matéria, 

Completada a instrução da ma
téria, passa-se à discussão do 
projeto. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala
vra. encerro a discussão. 

Em_v9tação. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à Com;ssão Di
retora para a red.ação f 1 na 1 , 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Sob~ a mesa, parecer 
da Comissão Diretora oferecen
do a redação final da matéria 
que será lida pelo Sr. 11 
Secretário. 

E lida a seguinte 

PARECER NA 308, DE 1990 

Coa' comissão Diretora) 

Redação final do Projete 
de Let do DF no 50, de 
1990 

A Comissão Dfretora apresent~ 
a redação final do Projeto de 
lei do DF.n~ 50, de 1990, que 
autoriza a desafetação de bens 
de uso comum do povo. situados 
no SHIS, QL 4/9, 4/11, 4/12, 
4/1~ e 4/14, RA 14 dentro do 
espaço territorial do Distrito 
Federal~ e dá out~as providên
cias. 

Sala de Reuniões da Comissão. 
11 de outubro de 1990. -Ale
xandre Costa. Presidente- An
tónio Luiz Maya Mendes 
canale. Relator -Pompeu de 
Sousa. 

ANEXO AO PARECER 

N.r:. 308, ÕE 1990 

Redação final do Projeto 
de Lei do DF no 50, de 
1990, que autori%a a desa
fetação de bens de uso co
mum do ~ovo, situados no 
SHIS, QL. 4/9, 4/11, 4/12, 
4/13 e 4/14, RA I, dentre 
do espaço territorial do 
Distrito Federal, e dá ou
tras providências. 

o Senado Federal decreta: 

Art. 1~ É autorizada a desa
fetação de domfnio dos bens de 
uso comum do povo~ totalizando 
3.200m2 (três mil e duzentos 
metros quadrados). s.ltuado,s no 
Setor de Habitações Individu
ais SUL - SH1S. Região Admi
nistrativa de Brasília- RA I, 
espaço territoria1 do Distrito 
Federal. e limftrofes aos 1ow 
tas a seguir identificados: 

I - Na OL 4/9. lotes 2, 4, 6, 
8,11e12; 

Il -Na QL. 4/11, lotes 1, 2, 
3, 4, s. 6 e 8; 

!I! - Na OL 4/12, lotes 2, 4, 
9 e 12; 

!V -Na OL 4/13, lotes 1, 2~ 
3, 4. 5. 7. 11 e 12; e 

V Na OL 4/14, lotes .s. 7 e 
8. 

Art. 2~ A desafetação da que 
trata o artigo anterior tem 

t 

1 
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por objetivo a regularização 
das unidades imobiliárias re
feridas e a doa~ão das áreas 
desafetadas à Uni ao federal. 

Art. 3~ Parà a concretização 
da desafetação de que trata 
esta lei. as unidadeS 
imobiliárias identificadas por 
lote 10, QL 4/9, SHIS, RA I, 
por lote 6, QL 4/13, SHIS, RA 
I. situadas no espaço territo
rial do Distrito Federal. per
fazendo 3.200m2 (três mil e 
duzentos metros quadrados), 
devem ser revertidas à condi
ção de bem de uso comum do 
povo e ainda: , 

I que sejam demolidas as 
cercas e construções existen
tes nas áreas que extrapolem 
os novos limitas propostos 
para os lotes identificados no 
art. 1A desta lei; e 

II que todas 
decorrentes das 
proeos~as corram 
Uni ao federa 1 . 

as despesas 
alterações 

ã conta da 

Art. 4~ Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 5~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

O SR. PRESIOENTE (Pompeu de 
Sousa) - Em votação a redação 
final. 

Os Srs~ Senadores que a apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) . 

Aprovada. 

A matéria vai à sanção do Go
vernador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Passa-se à votação do 
Requerimento n~ 353/90. de ur
gência. 1 ido no Expeoientek' 
para o Projeto de Lei do OF n 
55/90. 

Os Srs, Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos •. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria constará da Ordem 
do Dia da se~unda sessão 
ordinária subseqUente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa} - Passa-se à votação do 
Requerimento n~ 354/90, de ur
g_ência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei do Sena
do n~ 166/90, que regulamenta 
o art. 164. § 3~ e § 4S!., da 
Const i tu i ção. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria constará da Ordem 
do Dia da segunda sessão 
ordinária subseqOente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES (PSDB 
BA. Pronuncia o seguinte 

discurso) Sr. Presidente~ 
srs. Senadores~ fui procurado 
antes do término da sessão an
terior no sentido de que a
brisse,.mão da inscrição e fa
lasse na sessão extraordiná
ria. No momento em que v. ExA 
acionou a campainha. eu disse: 
acampainha. aqui no Senado, 
serve para afugentar Senador, 
não para trazê-lo ao 
plenãrioa. "E. realmente, afu
gentou. Aqui, Sr. Presidente. 
eu falo mais para a Voz do 
Brasil. Por isso. eu gostaria 
de, primeiro, faze~ um 
comentário rápido ao discurso 
do Senador Jarbas Passarinho, 
pois eu ia aparteá-lo e deixei 
de fazê-lo porque eu era o o
rador seguinte. Então, para 
ganhar tempo, eu deixei de 
aparteá-lo naquele momento. 

No ca_so do nosso Senado e da 
Câmara1 princípalmente. quando 
S. Ex fala em absenteismo, 
ora. Sr. Presidente, a prova 
está aqui, a prova é quase 
diária que nós temos realmente 
dado razão a que nos critiquem 
pelo absenteismo. Isso tem 
ocorrido. Nós não devemos que
rer esconder a verdade; nós 
temos é de protestar por con
siderarem a todos igualmente. 
por não fazerem a diferencia
ção entre aqueles ,que estão 
equi. que trabalham, e aqueles 
que aqui não vêm. 

Sr. Presidente, todas as ve
zes que ~u falo nesse ponto. 
sou sempre criticado pelos Co
legas. pois, para que se evite 
a continuação do absenteismo 
no Senado ou na Cãmara, as Me
sas Diretoras têm que fazer 
cumprir o Regimento, marcando 
as faltas daqueles _que aqui 
não comparecem. O problema não 
é a questão_do jeton, porque 
muitos não precisam dele para 
a sua sobrevivência. Pelo 
contrário. podem até doar to
dos os subsidies de Deputado 
ou Senador. Nós temos uma arma 
muito forte, que é a norma 
constitucional, porque, se for 
estabelecido aqui o critério 
de se marcar ausência, quando 
completar 1/3 das faltas do 
Parlamentar perde o mandato. 

Ai é que está realmente o 
ponto. As Mesas devem cumprir 
a sua obrigação de fazer com 
que sejam punidos aqueles que 
agui não comparecem, porque 
nao é só estar ausente na hor~ 
em que se vota nominalmente. E 
dificilimQ haver um caso 
desses. E cumprir o que esta-

belece o Regimento: não compa
~eceu ao prédio.do Senado ou 
da Câmara, está ausente, seja 
segundo~ terça. quarta, quinta 
ou sexta-Teira. Aqui nos já 
temos~ inclusive, por 1déia 
minha. a permissão constante 
do Regimento. para cada Sena
dor se ausentar durante 5 dias 
em cada 30, porque não estamos 
cumprindo a nossa obrigação 
apenas aqui no plenário, temos 
que fazê-lo também junto às 
bases. onde nossa presença é 
exigida. Esses 5 dtas, com 
mais dois fins de semana. per
fazem praticamente 9 dias em 
30; mais do que suficiente 
para essa assistência às 
bases. Mais tempo do que isso 
não e somente desnecessário, e 
absurdo. O problema principal e que a ausência não permite 
que cumpramos o nosso dever de 
legisladores, porque a trami
t~ção das m~térias Tica preju
d1cada, e nos temos que usar 
desses artificias que usamos 
hoje. fazer uma sessão extra
ordinária para votar um item. 
que não foi votado na sessão 
anterior. Êporque não havia 

quorum. preciso dizer~se 
isso também, para podermos 
criticar a imprensa~ quando 
não notfcia o que aqui se pas
sa. o que aqui se faz. como 
aqui se trabalha. Tanto no Se
nado, quanto na Câmara. também 
se trabalha. iem gente que 
trabalha diariamente, tem gen~ 
te que procura cumprir com sua 
obrigação, uns com mais b~i
lhantismo que outros, mas mui
·tos estão aqui presentes dia
riamente procurando cumprir 
com as sua$ obrigações. 

Era isso. Sr. Presidente. o 
que eu desejava dizer com re
lação à questão do absenteis
mo. 

O Sr. Po~eu de Sousa 
mite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES 
não, com todo o prazer. 

Per-

Pois 

O Sr. Pompeu de Sousa - Eu 
pretendia falar também, tan10 
que me havia inscrito ontem. 
mas quando o Senador Jarbas 
Passarinho extrapolou o tempo 
regimental em quatro vezes ... 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - A
liás, para deleite nosso~ para 
deleite de todos nós. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Para 
deleite, 'inclUsive, deste Pre
sidente eventual. Aliás, fui o 
primeiro a dizer que desisti 
da minha inscrição, porque me 
havia inscrito ontem num esta
do de espírito de absoluta in
conformidade com as coisas que 
se estão passando aqui, com a 
nossa aUsência - quando digo 
nossa, é a coletiva. Assúmo o 
sentimento de culpa colet1va. 
embora, individualmente, não 
tenha nenhuma. porque n~o fal-
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to dia nenhum e geralmente 
presido a sessão .. Empenho-me 
em presidir a sessão, para que 
a Instituição funcione, pois é 
fundamenta'l que ela funcione, 
porque. se ela não funcionar, 
a democracia corre perigo. No-• 
bre Senador Yutahy Magalhães, 
eu estava num estado de espí
rito de fazer não um discurso 
bem humorado, QUe o Senador 
Varbas Passarinho faz. com 
graça, leveza, humor e, diria, 
jocosidade. 

Eu estava muito irrftado, de 
forma que até me realizei a
través das palavras de S. ExA 
Estou inteiramente de acordo e 
abdiquei da minha inscrição 
por isso mesmo, para não ex
trapolar a minha indignação 
com as coisas que estao se 
passando nesta e na outra Casa 
do congresso Nacional. sobre
tudo nesta. porque na outra 
Casa. afinal de contas. toda a 
comunidade estava disputando 
sua reeleição. mas não nesta. 
onde apenas 1/3 o fazia inclu
sive eu próprio. que. assim 
fui decapitado. Nobre Senador 
Jutahy Maga1háes~ quero me so
lidarizar e ass1na1ar esta po
sição de inconformidade com a 
situação existente no cumpri
mento do mais estrito dever 
que temos como representantes 
do povo, como representantes 
da Unidade Federa}iva, que 
aqul representamos. f inadmis
sive1 que continue a ser assim 
e é compreensive1 que sejamos 
tratados como estamos sendo 
pela imprensa e pelo povo. A
crescento~ pois. ao nobre Se
nador Uarbas Passarinho pelo 
menos em parte. alguns de nós 
não merecemos, mas eu assumi. 
vamos dizer o sentimento de 
culpa coletivo, e~ assim, até 
me exclui individUalmente. 

O Sr. üarbas Passarinho 
- Pensei que o nobre Senador 
Vutahy Magalhães lhe permitis
se dizer que o sentido de cul
pa coletivo é o chamado senti
mento de culpa freudi~no. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES 
- Agradeço o aparte ao nobre 
Senador Pompeu de Sousa e o 
aparte, fora do microfone, do 
Senador Jarbas Passarinho, que 
enriqueceram muito o meu 
pronunciamento. 

Sr. Presidente, antes de en
trar em outras matérias que 
dizem respeito à nossa vida no 
Congresso, quero aproveitar a 
audiência para fazer um parên
tese a respeito da minha pro
vinc1a, o Estado da Bahia. Na 
Bahia temos uma politica sui 
generis. Ontem, vimos dois 
candidatos comemorando a 
vitória. Os dois fizeram car
resta da vitória. O Sr. Antô
nio Car'los Magalhães, conside
rando-se vitorioso e o Sr. Ro
berto Santos, nosso candidato. 
também. 

E isso por que. Sr. Presiden
te? Porque o Tribunal Regional 
Eleitoral, co:r.o sempre. está 
atrasado~ Foram feitas as apu
rações paralelas e - no caso. 
realmente são paralelas - não 
se encontram nunca. Uma dá um 
resultado e a outra dá outro. 
Talvez no infinito, que o in
finito seja o resultado 
oficial. 

Sr. Presidente. seja qual for 
o resu l tado, ganha A ou a. fica comprovado que temos 
Que realizar no Senado e na 
Câmara algo a resee1to das 
pesquisas de opinfao. Temos 
que estabelecer alguma norma 
~ue não permita que essas pes
quisas induzam o eleitorado a 
votar em A ou B. Passamos a 
campanha inteira na Bahia com 
as pesquisas de opinião, prin
cipalmente IbopeData Folha e 
a Rede Globo, repetindo quase 
que diariamente, que o Sr. An
tônio Carlos Magalhães ia ven
cer por mais de um milhão de 
votos de diferença. Isto fez 
com que 70 prefeitos nossos 
passassem para o outro 1ado, 
mufta gente boa. muita gente 
oportunlsta, muita gente que
rendo vencer. E V. Ex~ tem ex
periência de inúmeras elei
ções. sabe que lsso acontece 
não só com prefeitos, mas tam
bêm com eleitores, naquela i
déia de que não pode perder o 
seu voto. Quantos eleitores 
dizem Que vão votar em fulano 
porque não querem perder o seu 
voto! 

sr. Presidente. temos que fa
zer algo. Não quero pedir de 
inicio uma CPI. porque a come
çar pelo nome. já da a impres
são de que se quer fazer um 
inquérito para tirar proveito 
de ordem pessoal e publicitá
ria. Não é isso. Quero buscar 
a verdade. inclusive conselhos 
desses profissionais para sa
ber o que é oue podemos fazer 
para. no futuro, evitarmos fa
tos como esses. Não foi só na 
Bahia, isso aconteceu no Bra
sil inte~ro praticamente. E 
não me venham dizer que fo1 
problema de votos brancos e 
nulos. porque. Sr. Senador 
Jarbas Passarinho, já depois 
de apurada mais da metade das 
urnas, o diretor. do Ibo
pe~ através de uma entrevista, 
continuava dizendo que o Sr. 
António Carlos Magalhães ia 
ganhar por mais de 200 mil 
votos. Antes, era um milhão; 
depois, bafxou para 500 mil na 
boca da urna, e. agora. já es
tava falando em 200 mil. No 
máximo. será 20 ou 30 mil 
votos. Na nossa conta. ele 
perde por seis mil votos; na 
conta dele, ele ganh~ por 30. 

O Sr. João Menezes- (Fora do 
microfone)- E o Tribunal ... 

Porém. sem querer fazer acusa
ções, há um fato. Quem quise~ 
saber do Tr1bunal Regional E
leitoral da Bahia, pergunte ao 
Tribunal Superior Elei~ora1. 

o Sr. Mansueto de Lavor 
- Permite-me V. ExA um breve 
aparte? 

O SR. JUTAHY 
- Gostaria apenas 
mentar. 

MAGALHÃES 
de comp1e-

Por coinCidência ou não. um 
diretor do serpro, na Bahia. 
foi obrigado a declarar. de 
público. para não ser respon
sabilizado pela demora no pro
cessamento da apuração. que 
cinco mil folhas de votação 
tinham sido levadas para o 
Serpro, retiradas e desapare
cidas. Representavam um milhão 
de votos. Soube que agora 
reapareceram. Estavam esqueci
das numa gaveta. Não estou 
formulando nenhuma acusação, 
porque não tenho condições de 
fazê-lo. Conto apenas o fato. 
a dec1 a ração do di reter- · do 
Serpro que foi publicada nos 
jornais. Numa decisão 
de Fotochart quantas coisas 
poderemos pensar a respeito 
dessa decisão. Por isso, pedi
rei. de ·1nfcio. na Comissão de 
Constituição Justiça e Cidada
nia - não convidaremos. porque 
fsso já foi feito em época an
terior e ninguém compareceu -
~ue convoquemos com oS poderes 
que esta Comissão tem hoje 
para que compareçam os direto
res de tais empresas. o Ibope 
dava um resultado. o Datafo
lha dava aproximadamente outro 
e, no caso da Sahia. a Vox Po
puli foi a que mais se 
aproximou. Ela dava uma dife
rença de apenas um e meio por 
cento a.favor do Sr. Antônio 
Carlos Magalhães dez dias àn
tes das eleições e. nesse pe
rfodo~ algo poderia acontecer. 
mas as outras davam 20 e tan
tos por cento, 30%. e na. elei
ção 9% de diferença para a 
soma to ta 1 • porque isso cor
responderia a QUinhentos e 
poucos mil votos. 

Antes de dar o aparte a V. 
Ex~. Senador Mansueto de La
vor, apenas quero complementar 
essa informação. 

sr. Presidente, Srs. Senado
res. nós, aqui. temos que to
mar essa decisão. Esse assunto 
não pode ficar dessa maneira, 
porque hoje mesmo conversei 
com alguns candidatos a Gover
nador, lá na Câma~a dos Depu
tados e todos foram unânimes 
em pedir que tomássemos provi
dências contra esse fato, e 
acho que é a nossa obrigação. 

Concedo o aparte a V. Ex 4 _ .. 

o Sr. Mansueto de Lavar 
O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - o - Nobre Senador, os responsá

Tribunal nada disse até ago~a. veis pelos institutos de pes-
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quisa. diante dessas reclama
ções. dizem que é choro de 
derrotado. Isso não explica e 
não é verdade. Anteontem, 
quando tratávamos desse assun
to aqui. v. ExA estava presen
te e nos aparteou. O Sehador 
Odacir Soares. que venceu as 
eleições. está reeleito Sena
dor por Rondônia, disse que 
o Ibope agiu criminosamente 
contra a sua campanha no Esta
do; quer dizer. S. Ex~ venceu 
a eleição. inclusive contra as 
pesquisas manipuladas pe
lo Ibope - um vitorioso. por
tanto; não é choro de derrota
do; para não citar a Sahia. 
onde os dois ganharam a elei
ção. conforme V. Ex~ informa. 
Quer dizer, há necessidade de 
que se conduzam as pesquisas 
aos seus objetivos originais. 
isto é. de dar informação so
bre tendências momentâneas do 
eleitor. e não as pesquisas 
substituindo as eleições, como 
se dá a entender em todo o 
Pais. Eleições que estão ga
nhas um mes antes. por grande 
margem. uma semana antes, e 
até pesquisas divulgadas t~ês 
dias antes das eleições, por
tanto, em cima dos indecisos; 
pesquisas que, depois de aber
tas as urnas. constatou-se ~ue 
foram absurdamente manipula
das. tal a distância da reali
dade, a não ser que eles este
jam fazendo exercicio de adi
vinhação. nada tendo de cien
tífico e. neste caso, são 
charlatães e devem sair do 
mercado. Eles têm o direito 
constitucional de exercer a 
profissão de pesquisadores. de 
cientistas sociais, de órgão 
de opinião pública e nós temos 
o direito de dizer que eles 
não sejam charlatães. ainda 
mais em matéria eleitoral. 
Trata-se de um serviço públi
co. quando um instituto de 
pesquisa divulga resultados ou 
~endências eleitorais. Não é, 
simplesmente, uma relação de 
trabalho privado entre alguém 
que presta serviço a um candi
dato, ou a um partido, ou a um 
órgão. de imPrensa, como é- o 
caso do DataFolha que presta 
serviço a um órgão de 
imprensa. Realmente, tem que 
haver uma alteração, uma le
gislação que regule essa si
tuação ~as pesquisas, das pré
vias eleitorais para que não 
se .verifique no futuro essas 
terrfve1s distorções contra 
candidatos. às vezes. derrota
dos por causa de pesquisas ma
nipuladas e até cçntra candi
datos vitoriosos. E importante 
o que V. ExA'disse .. 

O SR, UUTAHY MAGALHÃES -'- A-
gradeço a V. Ex 4 porqUe essa é 
uma preocupação que acredito 
deva·ser de todos os represen
tantes dos estados no Senado. 

Isso é inegável" e ninguém 
est6 com. dor de cotovelo par.a 
dizer que foi por essa ou a-

quela razão. Não importa. ga- ções do Ibope, é preciso que 
nhe o Dr. Roberto Santos ou o principalmente o Senado tome 
Sr.· Antônio Carlos Magalhães, providências. porque essas 
para mim, nesse caso das pes- pesquisas podem estar manlpu
quisas, temos que tomar as lando, induzindo o eleitor. 
mesmas providências, quem ga- Essa é a verdade que precisa 
nha ou perde. não interessa, ser apurada. Precisamos. se 
porque nós temos ,que pensar no for o caso. responsabilizar 
futuro, nas próximas eleições aqueles que manipularam os 
e não podemos substituir o resultados. Quero parabenizar 
trabalho do candi.dato, o tra- V. ExA. quando propõe, não 
balho do político, o trabalho propriamente uma CPI, mas con
das forças políticas que se vocar esses responsáveis à Cc
arregimentam para eleger u~ missão de Constituição. Justi
candidato por uma pesquisa que ça e Cidadania do Senado para 
tem por trás de si os meios de prestarem os esclarecimentos 
comunicação o ~ue levam ao e- devidos. 
leitorado. como um todo. idéi-
as distorcidas de uma real ida- O SR. UUTAHY MAGALHÃES- o-
de e se transformam realmente brigado a V. ExA por partici
nos verdadeiros cabos eleito- par deste pronunciamento. Es
rais que irão decidir uma e- tas preocupações são de vários 
leição em favor de seus Srs. Senadores e para comple
candidatos. ·mentar este tema de pesquisas, 

quero dizer que no dia da e-
Acredito que esse é um assun- leição as pesquisas de 11 boca

to sobre o ~ua 1 devemos pensar de-urna" deram 50% para o Sr. 
bastante. meditar e tomar pro- António Carlos Magalhã.es -. 
videncias de imediato, para contando brancos e nulos. não 
não deixarmos passar o tempo, era excluindo brancos e nulos 
depois esquecermos esses fatos contando brancos e nulos, e 
e, quando che9ar às vésperas ele. de uma forma ou de outra, 
da eleição, nao haver mais perca ou Qanhe. ele vai ter 
possibilidade de se tomar ne- 50%. Daqui a pouco vão dizer 
nhuma providência. Devemos to- que os resultados das urnas 
mar medidas adequadas de vieram confirmar as pesquisas; 
imediato. porque a~é na maneira de enun-

ciar os ~esu1tados... Hoje 
O Sr. Ronaldo Aragão- Permi- ouvi vários deputados dizerem 

te V. Ex~ um aparte? que ficaram surpresos quando 
ouviram Comentários a respeito· 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com do pronunciamen~o que fiz aqui 
muito prazer, Senador Ronaldo anteontem. afirmando que não 
Aragão. estava decidida a eleição na 

Bahia •. po~ue para eles - o 
O Sr. Ronaldo Aragão- Sena.- próprio Dr. Ulysses Guimarães 

dor Jutahy Magalhães. parece hoje me disse- estava 1iqui
que a manipulação das pesqui- dado o assunto. porque a Rede 
sas tornou-se. nessa eleição. Globo já havia anunciado 
uma prática nacional. disse-o vá~ias vezes a vitória do Sr. 
muito bem o Senador Mansueto Antônio Carlos Magalhães no 1~ 
de Lavor, quando se refere à tu~no, o que não ocorreu até 
eleição para o 5enado no Esta- agora. 
do de Rondônia, do Senador 0-
dacir Soares. eleito. que às Então. veja. V. Ex~ como se 
vezes nem aparecia nas pesqui- divulgam os fatos aqui-. ESses 
sas do Ibope. Quando aparecia, meios de comunicação. que es
hav1a uma diferença de 20 pon- -tão por trás da manipu1ação 
tos percentuais. Até a chamada dessas pesquisas. também devem 
pesquisa de .boca-de-urna, fei- · ser convocado aqui. porque te
ta pelo lbope, o Senador ree- mos que acabar com isso. en
leito, Odacir Soares tinha um centrar uma solução. A Consti
percentual bem lá embaixo. tu'ição não permite qüe ·se 
Isto ocorreu tambêm com outro proiba divulgação de pesquisa. 
candidato a governador, que, mas temos que encontrar um 
na pesquisa do lbope, já esta- meio ·para evi.tar qu~ s~ uti11-
ria éleito há três meses, tam- ze essa arma. que nao e corre
bérn na chamada pesquisa de ta, não é ética, não é moral. 
_bo_ca-de-urna já havia sidO e- E isso .está errado. Se está 
leito, o que não ocorreu na errado~ temos que encontrar um 
prática, na realidade. O Sena- meio para solucionar esse pro
dor Oda·cir Soares foi eleito blema. para evitar esse erro. 
Com uma diferença de quase 50% 
~os votos para o segundo colo- Mas . passo agora ·a outro a-S
cada, C!Ue era o eleito pela sunto·, motivo do discurso do 
pesqu.i.sa do Ibope. E o gover- Senadór Jarbas Passarinho, que 
nadar dado com eleito pelo 1- é a valorização das comiss5es. 
bope·quase não cHega ao segun- ·As CPI rea4mente se eternizam 
do turno. Aquele que a pest:~ui.- aqui no Senado. Por que fsto? 
sa do Ibope nem citava é que Porque há uma maneira errada 
vai concorrer no segundo turno de se praticar a açio parla
com o ·governador dado ~orno e- mentar, principalm.nte a açã·o 
leito Pe)o. Ibope. Quando V. parlamentar invest1gatór1e. 
Ex• denUncia essas manipula-
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A~uele que convoca uma CPl 
não deve ser senador do Gover
no ou senador da Oposição. 
deve ser senador que utiliza 
seus direitos de fiscalização. 
Não é saber quem tem maiori~~ 
se é a oposição. se é o 
Governo. Nós deverfamos ter a 
obrigação de examinarmos a si
tuaçao e aqueles depoimentos 
aqui prestados pelas autorida
des ou pessoas representativas 
de segmentos sociais. 

O que lamentavelmente escuto 
muitas vezes· são peças lauda
tórias a respeito daquele gue 
vem depor perante a comissao. 
Em vez de se fazer indagações. 
se'Taz elogios ao depoente. 
Não se questiona a respeito do 
assunto da Comissão Parlamen
tar de Inquérito e essa é uma 
distorção da nossa ação parla
mentar. como é uma distorção 
da nossa ação parlamenta~ exi
gir que se vote aqui, açodada
mente, a indicação de uma 
autoridade. o Regimento Inter
no. hoje, obriga que haja pelo 
menos. um prazo de 72 ho~as. 
mas ocorre que imediatamente 
após a leitura da mensagem, da 
indfcação. a autoridade começa 
a articular a aprovação do seu 
~orne na comissão: quando não é 
esse. também, o nosso papel. O 
gue devemos fazer, realmente, 
e levantar os antecedentes da
Quela autoridade indicada, 
pera procedermos à argOfçáo, 
baseados em documentos a res
peito daquilo que ele praticou 
no passado. Mas aqui não! Vem 
a indicação. supõe-se que o 
sujeito é bonzinho e não há 
interesse em fazer nenhum 
levantamento. 

Quando vem a indicação do 
nome de um embaixador como o
correu hoje na Com1ssão de Re
lações Exteriores, nós exami
namos o curriculum. nós exami
namos a sua atividade pregres
sa, se ele foi um bom embaixa
dor na última ou na penúltima 
missão que ocupou. Nós s6 va
mos ver o curriculum da auto
ridade e dizer na frase final, 
devido ao seu curriculum, se 
e1e merece ser indicado à con
fiança da comissão. 

São esses os tipos de posi
cionamentos pessoais, indivi
duais dos S~s. Senado~es que 
temos que mudar~ Nós temos que 
mudar! Não podemos continuar 
merecendo crftlcas, Sr. 
Presidente .. Temos que passar 
para a opinião pública o sen
timento de que aqui trabalha
mos e trabalhamos com 
eficiência. Temos que passar a 
imagem do trabalho. da efi
ciênci~ e da competência. Se 
não conseguirmos .passar essa 
imagem, estaremos sempre su
jeitos às críticas que estamos 
... oceb~ndo hoje. Vamos traba-
1har ness~ sentido, Sr. Presi
dente. 

Mas. Sr. Presidente, o assun
to que realmente me trouxe à 
tribuna, depois de ter aborda
do essas maté~ias. refere-se 
aos vetos do Senhor Presidente 
da República aos projetes de 
lei que foram aprovados aqui 
no congresso, na questão da 
1ei ·de custeios e beneficies 
da Previdência. 

É um pronunciamento, Sr. Pre
sidente, que eu gostaria real
mente de ter lido. mas vou en
caminhar por~ue sei que rião 
adianta mais procura~mos tra
tar aqui desse assunto. 

Mas, resumindo esses anúncios 
que estão saindo nas emissoras 
de televisão são uma demons
tração de cinismo muito grande 
por parte do Executivo. Nós 
aprovamos uma lei que o Presi
dente vetou, uma lei que con
cedia os beneffcios aos 
aposentados. Sua Excelência, 
através de anúncios pagos. pu
blicidade paga. quer assumir a 
responsabilidade de benesses 
aos traoalhadores. O Presiden
te baixou a medida provisória; 
esquecendo-se de fazer a com
paração ent~e o que estava na 
lei de custeios e beneficias e 
o que está na medida 
provisória. As duas são bem 
diferentes, muitps dos benefí
cios que nós concedemos não 
estão na medida provis6ria e 
os poucos aproveitados foram 
postergados pa~a janeiro. A
queles aposentados continuarão 
na situação que se encontram 
hoje até janeiro. se prevale
cer a medida provisória. Se 
prP.va1ecesse aquilo que nós 
votamos da Lei de Custeios e 
aeneficios aqueles que estavam 
aposentados também te~fa os 
seus benefícios. 

Quando vejo um traba1hedor 
rural dizer que alguém se lem
brou deles. que agora eles 
passariam a receber um salário 
mínimo, aí, também o Congresso 
tem a responsabilidade, porque 
foi o Congresso que, na Cons
tituição, aprovou uma medida 
que da isonomia ao trabalhador 
rura 1 com o traba 1 hador. urbano 
portanto. não é nenhuma benes
se deste Governo. 

Quando faço a autocrítica do 
Congresso. também quero de
monstrar que aqui se faz algu
ma coisa. que aqui se traba
lha, que aqui se vota alguma 
coisa de út11 em beneffcio da, 
sociedade, e quando votamos em 
benefício da sociedade. semp~e 
tem alguém querendo tomar para 
si a responsabilidade de ter 
praticado esses benef.ícios. Se 
somos culpados em não darmos 
tramitação o mafs rápida 
àquilo que votamos, não pode
mos aceitar tran~ül1amente, 
calados. como se nada 
praticãspemos aqui; não pode
mos aceitar Que assumam a res
ponsabilidade do que fizemos, 

quando essas açõeg dÕ Cong~es
so são benéficas e venham a 
atender aos interesses da 
população. 

?o~ isso, S~. Presidente. an
teontem fiz um apelo - estava 
presidindo a sessão o Senador 
Pompeu de Sousa - e hoje. gos
taria de ter aproveitado o mo
mento em que estava aqui o Se
nador Nêlson Carneiro, porque 
o Presidente do Congresso Na
cional tem a obrigação de 
defendê-·1 o e agora é o momento 
próprio~ estão aí propagandas 
que assumem a paternidade de 
coisas que o Congresso fez. 
portanto. aproveitemos a opor
tunidade para mostrar que isso 
é do Congresso Nacional e não 
do Execut1vo. Todos aceitam 
como verdade que foi o Execu
tivo que fez~ parece que esta
mos criando um outro "pai dos 
pobres" neste Pafs. quando não 
devemos deixar que ninguém 
seja "pai dos pobres". quere
mos presidentes da República e 
não "pais dos pobres 11

• 

É obrigação do Presidente do 
ConQresso Naciona1 tomar a si 
a responsabilidade de mostrar 
a verdade à Nação brasileira. 
e isso S. fxA pode requisitar 
em 2. 3 ou, no máximo, em· 5 
minutos, pode falar à Nação 
brasi.leira através das 'tel.evi
sões. 

sr. Presidente, este.dlscurso 
era apenas uma questão de 
consciência da minha parte, 
porque sei perfeitamente que o 
que aqui se pronuncia daqui 
não sai. o meu amigo Geraldo 
Guedes diz que~ de vez quando, 
escuta no Palacio o que se 
fala aqui. então. preste aten
ção, Ge~aldo! Preste atenção 
ao que estou dizendo. 

Temos que fazer com que a o
pinião pública reconheça o 
trabalho do Congresso Nacio
nal: temos que mostra a reali
dade, e esse discurso é para 
tentar comprovar ~ue, na ques
tão dos custeios e benef1cios 
da Previdência Social, o Con
gresso Nacional foi muito além 
do que o Presidente da Repú
blica diz que está fazendo. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
~es, a ve~dade é que, depois 
de haver vetado, integralmen
te, dois projetes de lei apro
vados pelas duas Casas do Con
gresso. que garantiam aos apo
sentados e pensionistas ou di
reitos assegurados pe1a Cons
tituição Federal. o Presidente 
da República editou a Medida 
Provisória n~ 225, que é um~ 
caricatura daqui1o que foi 
discutido e votado pelo .Con
gresso Nacional e uma af~onta 
a dignidade daqueles que têm a 
infelicidade de· serem 
beneficiários da P~evfdénc18 
Social. 
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Ao contrário do Que vem di
vulgando o Governo e do que 
vem sendo alardeado amplamente 
pela imprensa. a medida provi
sória não institui nenhum be
neficio novo, limitando-se a 
regulamentar beneffcios asse
gurados na Constituição e com 
a agravante de postergar a sua 
vigência para janeiro. 

o instituto da Medida Provi
sória que foi inserido na a
tual constituição como uma me
dida"de exceção. para ser uti
lizado em casos de relevância 
e urgência, passou a ser usado 
rotineiramente pelo atual Pre
sidente da República, para a
frontar o Poder Legislativo e 
desfazer tudo o que é discuti
do e votado nesta Casa. 

De nada adianta negociarmos 
com os 1 i deres do Governo, 
pois eles não representamo 
Presidente da República e não 
têm o respaldo necessário para 
negociar qualquer .coisa em 
nome do Governo. 

A Medida Provisória n~ 225, 
no que tange ao custeio, re
produz. em parte. o texto a
provado pelo Congresso Nacio
nal. o que mais uma vez nos 
fez estranhar a decfsão do 
Presidente de vetar 1ntgra1-
mente os Projetes de ~ei n~s 
47 e 49/90. · 

Questiono outra vez a decisão 
do Presidente da República de 
tornar efet1va essa medida só 
a partir de ianeiro do pró~imo 
ano, insenslvel aos sofrimen
tos e angústias dos aposenta
dos e pensi?nistas~ 

OUtro aspecto que merece res
trição na Medida Provisória n~ 
225 é que o novo critério de 
cálculo dos beneffcios, deter
minado pela atual Constituição 
Federal. s6 será aplicado 
~queles que vierem a ser con
cedidos a partir de janeiro de 
1991, o que caracteriza uma 
situação terrivelmente injusta 
e discriminatória. Todos sabe
mos sobejamente o quanto estão 
defasados os benefícios da 
Previdência Social e não se 
justifica uma atitude tão o
diosa como a que acaba de to
mar o Presidente Fernando 
Co11or. 

Como fica o Senhor Presidente 
da República, diante da Nação 
brasileira, em face dos seus 
compromissos de campanha. 
quando acenava com uma aposen
tadoria digna e justa que cor
rigiria as distorções e que 
devo 1 ver i a aos aposentados - o 
que lhes havta sido tirado nos 
últimos anos? Era uma mera 
promessa de campanha? E onde 
fica a credibilidade do Presi
dente Fernanqo Collor e a dig
nidade do cargo que ele 
exerce? · 

É inacreditável admitir-se 
que as aposentadorias? as pen
sões • os auxílios-doença que 
estive~am em vigor até o final 
deste ~no não se beneTiciarão 
do novo critério proposto pela 
atual Constituição, como cons
tava do Projeto de Lei n~ 
47/90. aprovado pelo Congresso 
Nacional. Por mais frio e in
sensível gue seja o Governo 
Federal. nao se pode condenar 
tanta gente, pelo simples fato 
de ter prestado serviços a 
esta Nação por 30 ou 35 anos. 
a uma vida de fome e miséria. 
sem direito seauer a morrer 
com dignidade. 

A desvinculação dos benefí
cios. em relação ao sa1ário 
mínimo, em desacordo com o que 
está determinado no art. 58 do 
Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, é fla
grantemente inconstitucional. 
A norma constitucional provi
sória determina a vinculação 
"até a implantação do plano de 
custeio e benefícios" e foi 
exatamente esta matéria que 
recebeu o veto do Executivo, 
através dos Projetas de ~ei 
n~s 47/90 e 49/90. 

O Go!erno tem pautado a sua 
ação administrativa no con
fronto ora com o Poder Legis
lativo, ora com a Constitui
ção, tendo já sido necessário 
que o Supremo Tribunal Federal 
contivesse o seu impeto e res
tabelecesse, assim, a normali
dade jurídica no Pafs. 

É um governo que tem s·i do 
marcado pela fa~sa e pela 
disssimulação. nao cumprindo 
sequer o juramento que fez pe
rante a Nação brasileira e pe
rante o congresso Nacional, 
quando de sua posse na Presi
dência da República. de res
peitar. a constituição da Repó
b1ica Federativa do Brasil. 

O artifício usado pelo Gover
no de fazer com que a Medida 
Provisória nA 225 seja vista 
como unY novo "plano de custeio 
e benefícios" é inconsistente 
e inaceitável. e faz parte do 
contexto da far~ que o foi 
montada pe1 a... assessor i a do 
Presidente da República. 

O Governo não criou nada! Não 
concedeu nenhum ' beneffcfo 
novo! ,Pelo contrário, subtrai
u. arbitrariamente. um direito 
constitucionalmente assegurado 
aos milhões de aposentados e 
pensionistas. ignorando total
mente a Const 1 tu i ção e o Poder 
Legislativo. 

Mais uma vez, sr. Presidente 
e Srs Senadores. o ónus recai 
sobre os aposentados e pensio
nistas que não podem fazer 
greve e. portanto, não têm ne
n~m p9de~ de pressão sobre o 
Governo Federal. Por isso, 

são massacrados. são ignora
dos. são vilipendiados por um 
governo que não tem nenhum, 
compromisso com a justiça so
cial e oue está muito mais 
preocupado com as reservas 
cambiais do que com o bem
estar do povo brasileiro. 

Não tenho nenhuma dúvida de 
que o Governo agiu com propó
sitos polfticos inconfessáveis 
e suspeítos. ao postergar as 
despesas da Previdência So
cial, em total detrimento dos 
aposentados e pensionistas. 
deixando a todos estupefactos. 

o Governo Federal precisa re
pensar o seu relacionamento 
com o Poder Legis1ativo, para 
preservar a "autonomia e a 
harmonia" entre esses Poderes, 
sob pena de uma total deterio
ração nessas relações, o que 
causaria um sério dano ao pro
cesso democrático. 

o Presidente 'da Repú1bica 
precisa conter o seu ímpeto 
autoritãrlo e dialogar com o 
Congresso Nacional. tendo por 
pressupostos básicos o respei
to e a lealdade. o confronto 
nada construirá! De nada,a
dianta desafiar o Congresso 
Nac1onaT, pois não nos curva
remos pela força e não entre
garemos a nossa dignidade, 
pois temos um compromisso com 
a Nação brasilei~a e dele não 
nos afastaremos. 

Apresentaremos. a partir da 
Medida Provis6ría n~ 225. um 
projeto de conversão que in
corpore as vantagens e direi
tos garantidos pelos Projetes 
de Le1 n~s 47/90 e 49/90 veta
dos pelo Presidente da Repú
blica e restabeleça o texto 
constitucional que foi viola
do, mais uma ve~. pelo Presi
dente Fernando Coi1or de 
Mel lo. 

Vamos lutar por &quilo em que 
acréditamos e pelo direito de 
sobrevivência de mi1h5es de 
aposentados e pensionistas que 
sonharam com dias menos som
brios após a promulgação da 
nova Carta, mas que vêem cada 
vez mais distante e a sua re
denção social e econômlca. 

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

Durante o dfscu~so do 
sr.Jutahy MagalhAes. o Sr. 
Pompeu de Sousa, 3Q Secre
tá,..io, deixa a cadeira da 
p,..esfdência,- que é ocupada 
pelo s,... Antônio Luiz Maya, 
Supl'ente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio 
Luiz Maya) - A Presidência in
forma a V. Ex 4 que os apelos 
formulados serão encaminhados 
devidamente. O discurso será 
divulgado, na forma regimen-
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tal. e o apelo para a Presi
dência tomar as devidas provi
dências será encaminhado ao 
Presidente eTetivo da ·~esa. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Pompeu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente. Srs. 
Senadores. serei brevissimo, 
mesmo porque nem gostaria de 
~alar sob~e este assunto. ~ue 
me emociona muito particular
mente. 

Trata-se de asstna1ar com uma 
profunda saudade. com uma pro
funda emoção, a morte de uma 
pessoa queridfssima: Sr. Anah 
Me11o Franco. A companheira de 
Afonso Arinos de Mel lo Franco 
viveu com ele um romance de 
amor que durou 60 anos, e que 
pôde sobreviver à sua morte. 
Ele morreu de saudade. 

Afonso Arinos dizia que deve
ria morrer antes dela, porque 
não teria condições de sobre
viver à sua morte, que ela, 
sim, era mais forte e poderia 
sobreviver à dele. Mas, também 
ela não pode sobreviver a mor
te do companheiro. 

Este velho Senador que ora 
vos fala acompanhou esse ro
mance por quase 50 anos. o fi
lho mais velho desse casal, o 
atual Embaixador Afonso Arinos 
de Mello Franco. que chamamos 
de Afonsinho - como eu chamava 
o Pai de Afonsinho quando o 
conheci, porque ele era o A
fonso Ar i nos 11 0 moço 11

, porque 
"o velho" era o Afonso Arinos 
de "Pelos Sertões". tio-avô do 
nossos Senador, há talvez 
pouco menos de um ano, numa 
solenidade em que estávamos 
presentes. lembrou que, quando 
e1e alnda menininho, eu estava 
sempre na casa de seu pai com
batendo e, às vezes, até cons
pirando contra todas as dita
duras que houve neste País. 

Foi nessa casa exemplar, des
se casal profundamente amoro
so. na qual a mulher não pôde 
sobreviver à morte do marido, 
que esse romance se extingui 
anteontem, com a morte da mi
nha queridfssima amiga Anah 
Mello Franco. 

Isso, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores; me emocionou ainda 
mais, porque, por um desses 
atrasos do correio no mesmo 
dia~ em que a morte de Anah o
corria, eu recebia, em meu ga
binete aqui no Senado, um car
tão de agradecimento pelas ho
menagens que prestei ao nosso 
companheiro, Afonso Ar1nos de 
Mello Franco, não só compare
cendo. representando o Senado, 
ao seu enterro no Rio de Ja
neiro, como discursando aquf. 

o cartão é impessoa1 e im
presso nestes termos: 

"A família do Senador A
fonso Arinos de Mel1o Fran
co. sensibilizada, agradece 
as manifestações de carin~o 
e conforto recebidas." 

Entretanto, com sua letra in
confundível, Anah acrescentou 
manuscrftamente o seguinte: 

"Afetuosamente grata pelo 
seu amável e carinhoso 
discurso. Anah Mello Fran
co.,, 

Sr. Presidente, Srs Senado
res. V. ExA podem avaliar a 
emoção com que recebfa este 
cartão, juntamente com a noti
cia de que ela morrera de sau
dades. de que ela não resistir 
a à dor de ter perdido o nosso 
companheiro Afonso Arinos de 
Mel lo Franco, o nosso compa
nheiro Senador, e o seu compa
nheiro marido, no qual haviam 
entrelaçados, profundamente, 
as duas figuras: no marido de 
Anah estava o Senador. porque 
ela vivia intensamente a vida 
do Senador. Eles viviam uma 
vida em comum que não era ape
nas a vida de marido e mulher, 
não era apenas a vida particu
lar de um casa1. mas a vida de 
um casal que transportava, em 
si, a vida do País. 

Essa emoção, Sr. Presidente, 
eu não poderia deixar de con
signar nos Anais desta Casa 
que Afonso Artnos tanto eno
breceu, tendo sido uma das fi
guras capitais que neste Pafs, 
tanta coisa realizou· em bene
fício de seu povo e que, so
bretudo, deixou seu nome eter
nizado na famosa Lei Afonso 
Arinos, pela qual todos nós 
lutamos, para resgatar a dig
nidade da raça negra, para 
combater os preconceitos raci
ais nesta País, que têm na Lei 
Afonso Arinos a marca, o sine
te da.grandeza do seu autor. 

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

D SR. 
Luiz Maya) 
ao nobre 
Aragão. 

PRESIDENTE (António 
Concedo a palavra 
Senador Ronaldo 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -
RO. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente e Srs. Sena
dores. depois de ouvirmos 
vários oradores a respeito de 
vários temas neste Senado, 
vo1to a insistir_ num tema ca
pital para a minha região, que 
é o término da construção da 
Hidrelétrica de Samuel. 

É patente que o desenvolvi
mento das regiões brasileiras 
está relacionado com o aparte 
de energia e1étrica abundante. 

Embora a ~eQião Norte tenha um 
potencial h1drico mUito gran
de, se insiste no seu não 
aproveitamento. A Hidrelétrica 
de Samue 1 , em que o Governo 
Federal já gastou 700 milhões 
de dólares e. hoje, para que 
se termine a parte de engenha
ria. para que se dê condições 
de instalação de mais três 
turbinas. sao necessários mais 
80 milhões de dólares. E o Go
verno insiste. embora esteja 
no Orçamento da União, em não 
repassar esses recursos para 
que sé·-·termine a Hidre1étrica 
de Samuel. Não dá para 
entender! o Lago de Samue1 já 
exiate, não mais nenhuma a
gressão ~cológica. porque as 
comportas já estão·fechadas. E 
insiste-se em pena1izar uma 
região, um estado e até os co
fres da Nação. ao não se colo
car, ao nao se destinar os 80 
milhões de dólares para o tér
mino da Usina de Samuel. que é 
a redenção do Estado de 
Rôndonia. 

Falou~se muito, obstruiu-se 
muito o término da Hidrelétri
ca de Ealbina. Há celeuma de 
vários ramos da sociedade, e
cologistas. indigenistas •. e, 
hoje. a Funai defende o lago 
formado pela Hidre1étrica de 
Balbina, porque esse lago é um 
manancial de alimentos para as 
populações indígenas. E querem 
insistir no mesmo erro ou, en
tão, colocar a população do 
Estado de Rondônia sem direito 
ao seu desenvolvimento. 
Colocam-se os recursos no or
çamento, não é problema 
orçamentário. segundo informa
ções de que o Governo não tem 
o finance1ro. Mas, como, se 
não existe uma previsão do fi
nanceiro. se coloca no 
orçamentário? Feita a revisão 
orçamentárla, colocaram mais 
de dois bilhões e quatrocentos 
milhões de cruzeiros destina
dos ã conclusão da barragem da 
Hidrelétrica de Samuel. Mais 
de dofs bilhões e trezentos 
milhões de cruzeiros para se 
fazer o sistema de transmissão 
Acre/Rondônia. já foram feitas 
as licitações, existem recur-
sos no orçamento e a 
E l etrobrás. que é a 
holding, insiste em dizer que 

não tem o financeiro. o Minis
tério da Economia protela a 
1fberaÇáo dos recursos. 

Quero aqui, mais uma vez, 
tentar sensibilizar o Governo 
Federal. que hoje tem ares
ponsabilidade da conclusão ou 
não da Hidrelétrica de Samuel, 
que é a redenção do Estado de 
Rondônia. ou, então, que a Na
ção tenha um prejuízo no in
vestimento feito, de mais de 
setecentos e c1nqüenta milhões 
de dólares. E preciso que se 
responsabilize as autoridades 
responsáveis pelo setor.el~
trico brasileiro. para que nao 
cometam - chamo a atenção das 
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autoridades para que não façam 

este grave erro da não con
Clusão dessa hidrelétrica. E 
quero aqui responsabiliza~ e 
chamar a ~ atenção da 
Eletrobrás. para tão grave 
problema. 

Eram essas~ Sr. Presidente e 
Srs. Senadores·. as minhas pa
lavras. mais uma vez chamando 
a atenção desta casa e do Go
verno para a responsabilidade 
que tem o Governo de viabili
zar o desenvolvimento regio
nal. Se não me engano. este é 
o terceiro ou quarto pronun
ciamento que faço nesta Casa -
e não houve nenhuma providên
cia, nem da Eletrobrás. nem do 
Ministério da Economia, nem 
dos órgãos do Governo Federal 
a respeito deste problema. que 
é a conclusão da construção do 
sistema de transmissão Acre
Rondônia. ou será que querem 
pehalizar a Região No~te do 
País? Porque hoje, Sr. Presi
dente· e Srs. Senadores, está 
muito em voga, como se diz. 
colocar-se a Amazónia como ga
rantia das negociações que es
tão sendo feitas para a solu
ção da dívida externa deste 
País. 

Ouerem colocar a Região Ama
zónica como uma região extra
tivista. sem participar do de
senvolvimento nacional. Isso, 
nós. representantes da Região 
Amazónica e principalmente do 
Estado de Rondônia. não pode
mos permitir. Não podemos per
mitir que os chamados ecolo
gistas do Governo dêem a Ama
zônia co~o garantia para a ne
gociação da dívida externa 
deste Pais. 

A Amazônia é uma região que 
precisa da ajuda do 'Governo 
Federal para o seu desenvolvi
mento, sem ser necessária .a 
agressão à natureza. Mas não 
podemos permitir sermos conde
nados à condição a que estamos 
relegados hoje. 

É este o meu apelo ao Governo 
Federa 1 e . às autor i dadas 
responsáveis pelo desenvolvi
mento regional. seja 
Eletrobrâs. seja o Ministêrto. 
da Econõmia. seja a Secretaria 
Nacional de Energia e a Secre
taria Nacional de Desenvolvi
mento Regional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Ant~nio 
Luiz Maya) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Voão Lobo. 

O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. 
Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. P~esidente, 
Srs. Senadores. ontem, o Sena
dor piauiense Hugo Napoleão 
ocupou esta tribuna para, nas 
palavras com que S. exa inici-

ou o seu pronunciamento, can
tar a sua terra. 

Eu. Sr. Presidente, não vou 
cantar a minha terra, eu vou 
chora~ ·a minha terra, porque o 
que está acontecendo com o Es
tado do Piauí. a minha terra, 
é qualquer coisa de inusitado 
e que merece lágrimas e não 
riso; merece choro e não 
cantares. 

Sr. Presidente~ o Governo do 
Estado do Piaul parece que 
está tomado de uma espécie de 
loucura, de uma espécie de de
sattno 9ue chegou a um ponto 
insuportavel, intolerável para 
os habitantes daquelas comuni
dades. O governador oo Estado 
do Piauí está há mais de três 
meses com o pagamento do fun
cionalismo atrasado. Há três 
meses que o funcionalismo pú
blico do Estado do Piaui. que 
tem talvez os mais deprimidos 
salários desta Nação. não re
cebe os seus vencimentos. Como 
se isso não bastasse, o Gover
nador do Estado do Piauí está 
hã três meses sem pagar o ICMS 
das prefeituras municipais. 

Ora, Sr. Presidente, mesmo 
nas prefeituras grandes como a 
da minha cidade de Floriano ou 
de Parnaíba, cujos prefeitos 
estão no meu gabinete, esse 
ICMS representa cerca de 40 a 
45% da arrecadação total dos 
municipios. 

Deixar de receber esses fun
dos durante três meses é uma 
pequena calamidade que se soma 
à grande calamidade pública 
que o Piauí está atravessando, 
devido às deficiências clima
téricas. à falta de chuva, à 
seca que se abateu neste ano 
de 1990. 

Além disso tudo. Sr. Presi
dente. o Banco Central, também 
recentemente; decretou a li
quidação extrajudicial do 9an
co do Estado do Piauí. Fez 
também a liquidação extrajudi
cial do Banco do Estado da Pa
rafba, do Banco do Estado do 
Rio Grande do Norte e da Caixa 
Económica Estadual de Goiás. 
Não conheço em profundidade o 
que foi feito nesses outros 
Estados~ mas, no Piauí, tive a 
oportunidade de tomar conheci
mento do fato em detalhes. 

Há mais de um ano, desde a
bril de 1989. que o Banco do 
Estado do Piauf está sob in
tervenção. isto é. com admi
nistração participada por uma 
diretoria fornecida pelo Banco 
Central. O Sanco Central fez 
uma intervenção no Banco do 
Estado do Piauf e. movido pelo 
apelo que o Governador fez 
àquelas autoridades. resolve
ram dar-lhe uma diretoria de 
funcionários do próprio Banco 
Central, no que se chamou uma 

administração participada. Os 
três diretores do Banco do Es
tado do Piauí. deSde abri1 dé 
1989. são funcionários de car
reira do Banco Central. forne
cidos e indicados pe1o Presi
dente do Banco Central. Pois 
bem! Antes do dia 30 de setem
bro. que era uma data mais ou 
menos fatal para que a avalia
ção dessa administração fosse 
feita. sob pena desse fato 
correr sem maiores conseqOên
Cias. o Banco Central aprovei
tou o prazo de 30 de setembro 
e decretou a liquidação extra
judicial do Banco do Estado do 
Piauf. 

Estranhamos que isso tivesse 
acontecido, porque nos parecia 
que o responsável primeiro era 
o Presidente do Banco Central. 
funcionário deSse banco e in
dicado pela presidência do 
Banco Central . Para nossa sur
presa. a diretoria do Banco 
Central nos disse que o Banco 
Central fornecia aqueles 
funcionários. mas não t·inha 
qualquer responsabilidade com 
essa administração. 

o fato de aquele presidente 
ter deixado de implementar as 
garantias que ressalvavam o 
dinheiro do Banco Central ou 
do Banco do Estado do Piauí 
não importava ao Banco Cen
tral. Ele nada"tinha a ver com 
isso, senão decretar a liqUi
dação extrajudicial~ porque o 
seu governado~ faltou-lhe com 
compromissos assumidos. 

Sr. Presidente, sabemos- de
nuncie i .vá ri as vezes. nesta 
Casa - que o Governador do Es
tado do.P1auí estava desbara
tando. desperdiçando, estraça
lhando os recursos do Estado. 
Estava-lhe financiando obras 
verdadeiramente faraônicas e 
desnecessárias~ bem como dando 
dinheiro a juros altamente 
subsidiados aos seus cOrreli
gionários, mesmo em atividades 
corriqueiras de comércio e de 
indústria. A par disso, todos 
os lucros do Banco do Estado 
do Piaul naquele pe~íodo eram 
apenas escriturais. Não exis
tiam, porque as operações pas
savam com órgãos e companhias 
do Governo do Estado. A situa
ção do Banco do Estado do Pfa
uí era uma catástrofe, e o 
Banco Central não tinha mais 
como fazer. nem confiança nas 
promessas do Governador de que 
aqu.ela coi~a fosse saneada. 
Então, foi .decretada a 1 i qui
dação extrajudicial. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res, o Banco do Estado do Pia
uí é. talvez, uma das melhores 
estruturas funcionais que o 
Piauf tem; tem uma agência em 
cada cidade do Estado e 
funcionários criteriosamente 
escolhidos: pelo menos até o 



5566 Outubro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Sexta-feira 12 

Governo de Hugo Na~oleão, 
quando eu tinMa acesso a admi
nistração desses bancos. quer 
dizer. eu tinha conhecimento 
de como era administrado; os 
seus funcionários eram todos 
concursados, rigorosamente se
lecionados. E o Banco, ao fim 
do Governo de Hugo Napoleão, 
foi classificado entre os dois 
ou três melhores do arasil: 
mais regular, mais cumpridor 
das suas obrigações. Então, 
esse desmantelo aconteceu de
pois de Hugo Napoleão, com o 
seu sucessor. que exerceu o 
mandato tampão de Hugo Napole
ão até esta data. 

O banco tem cerca de 1600 
funcionários - isso abrange, 
talvez. umas 4 ou 5 mil pesso
as -- que vão ficar ao desampa
ro, numa região que não tem 
mercado de trabalho.·Lá no Pi
aui não- tem apelação. o que 
esses homens. essas mu1heres~ 
que dedicaram sua vida ao Ban
co do Estado do Piauf. podem 
fazer numa conjuntura como a 
atual, onde ja~existe desem
prego e depressão em todo o 
Pais, mesmo nas regiões mais 
desenvolvidas e mais ricas. 

o Sr. 
Permite-me 
Senador: 

Mauro Benevides -
um aparte, nobre 

O SR. UOÃO LOBO - Já concede
rei o aparte, nobre Senador. 

Então, Sr. Presi~ente, numa 
comissão, eu, o Senador Hugo 
Napoleão, o Senador Chagas Ro
drigues e alguns deputados da 
Bancada Federal viemos a Bra
sf11a tratar do assunto junto 
ao Presidente da República de 
então, Itamar Franco, e também 
com a Diretoria do Banco 
centra1. Já contarei como as 
coisas se passaram, 

Tenho prazer em oferecer o 
aparte ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre 
senador João Lobo. ontem ouvi 
um longo relato do nçbre Sena~, 
dor Hugo Napoleao, ex
Governador do Estado do Piauí, 
que se reportou a esta questão 
relacionada com a liquidação 
extrajudicial _do banco daquela 
unidade federativa. Hoje, V. 
ex~ tra2 novos dados para a 
discussão desse problema, e
naltece~do aquilo que ao longo 
do te~po tem representado o 
melhor capital do banco, que.é 
a qualificação do seu pessoal. 
Nobre Senador João Lobo, esta
va ainda no Ceará quando tomei 
conhecimento de que dois gran
des causídicos - Professor Ro
berto Rosas e Casar Astor Ro
cha - haviam obtido na instân
cia competente a concessão de 
1 i mi na r que garanti ri a a r'ea
bertura do banco do Estado do 
Piaui. Salvo engano, hoje, li 
uma mat~ria em um jorna! de 

circulação nacional de que o 
STJ_ Superior _Tribunal , de 
Justiça -havia mantido a li
minar que autorizava a abertu
ra do banco. Fica a indagação 
a V. Ex4 : cumpriu-se ou não 
essa decisão judicial, garan
tindo o funcionamento do banco 
do Estado do Piaui? 

O SR. ~CÃO LOBO - Não sei os 
detalhes da liminar e dessa 
matéria jurídica à q~ o ban
co está afeto. mas se1 que o 
governador do Estad~impetrou 
essa liminar atra~ desses 
causidicos que V. ~menciona 
e que a liminar foi concedida. 
Entretanto, _os funcionários do 
banco do Estado estão altamen
te receiosos de que o governa
dor meta os pãs pelas mãos e 
tumultue mais a sftuaçãG 
interna. Por isso estão se ne
gando ·a pôr o banco em 
funcionamento. Agora, já os 
funcionários não querem mais 
que o banco funcione como es
tava montado, com essa Direto
ria que vinha em exercício, 
com os gerentes comprometidos 
com aquela situação. Querem 
eles uma decisão definitiva, a 
palavra final do banco 
Central. 

Agradeço o aparte do Senador 
Mauro Benevides. e prossigo 
neste pequeno relato, 

Nós nos reunimos com o Presi
dente Itamar Franco para expor 
essa situação. S. Ex 4 recebeu 
a comissão que foi pleitear a 
manutenção desses canais aber
tos pa_r:-_a a negociação, para o 
entendimento, para a preserva
ção da vida desse banco. 
Recebeu-nos com muita compre
ensão, muita solidariedade e 
prometeu que deixaria os ca
nais abertos, que não trans
formaria o banco do Estado do 
Ptaui, da Paraíba, do Rio 
Grande do_ Norte em cadáveres. 
que os dexaria parados como se 
estivessem numa UTI, ainda ca
pazes de serem ressuscitados. 
porque a execução da decreta
ção da liquidação extrajudi
cial transformaria esse banco 
num ca_dáver, sem ape 1 ação. Não 
teria mais jeito para que ele 
fosse reestruturado e começas
se a funcionar novamente. o 
Presidente Itamar Franco pro
meteu que deixaria o assunto 
em compasso de espera até que 
uma solução razoável fosse 
encontrada. 

Depois. fomos até a Diretoria 
do·banco Central apelar para 
que os Diretores retardassem 
essa liquidação judicial que 
se estava querendo fazer ime
diatamente, transferindo todas 
as contas para outras casas de 
crédito, jmplementando essa 
autorização da liquidação. 

Pedi mos aos di retores que t 1·
vesse paciência, argumentam~. 
mas eles se mostraram irre~-

tfveis e insensfveis. O banco 
Central. como disse ontem 0 Senador Cid Sabóia de Carva
lho, é uma ilha de autorita
rismo neste Pais. é uma ilha 
de insensibilidade. Aqueles 
homens parecem que estão de
fendendo a herança que recebe
ram das mães, o~ dos pais, ou 
das famílias. Parece que não 
estão mexendo com o dinhefro 
desta Nação. 

O Presidente do banco Central 
pode ser um homem muito compe
tente, mas é de outras para
gens, e não tem sensibilidade 
para a coisa brasileira. não 
sabe o que é a necessidade e a 
pobre2a de um Estado nordesti
no. Não nos podemos conformar, 
Sr. Presidente. que essas coi
sas aconteçam no momento a
tual, no momento em que o pró
prio Presidente da República 
autorizou a sua Ministra da 
Economia a dizer aos bancos 
credores do Brasil. aos bancos 
centrais, que o Brasil reco
nhecia a sua dívida. mas que 
s6 iria pagá-ia dentro das 
suas possibilidades e nunca 
com a miséria e a fome do povo 
brasileiro. 

A Diretoria do Banco Central 
parace que não se sensibilizou 
pelo espírito das palavras 
humanitárias, das Palavras 
sensatas do Presidente Fernan
do Collor de Mello. E o pobre 
do Piauí não tem nada, não tem 
maiores recursos. Vejam, Srs. 
Senadores, que o Brasil tem 
múltiplas fontes, tem múlti
plas possibilidades de pagar a 
sua divida, e está nesta 
situação. Calculem o meu Esta
do do Piauíl No ano de calami
dade pública. no ano de seca, 
que não tem para onde apelar, 
de onde tirar dinheiro, o ban
co Central, friamente, calcu
ladamente, decreta a sua li
quidação extrajudicial. 

Sr. Presidente. por que o 
Brasíl quer para si, para o 
espirita da brasiltdade, que 
os bancos centrais do exte
rior, os bancos credores do 
exterior tenham este tipo de 
enfoque para com o Brasil. 
continuem aceitando Qropostas 
de negociação desta divida ex
terna· do Brasil e o banco Cen
tral não pode aceitar uma pro
posta de negociação da divida 
destes bancos estaduais? Não 
entendo. não consigo entender 
por que dois pesos e duas 
medidas. Não aceito para mim e 
quero os outros aceitem? Como 
o banco Central não aceita 
para o Piauí e espera que os 
bancos credores do Brasil a
ceitem a proposta brasileira? 
Isso é contra-senso. Sr. Pre
sidente, é uma falta de com
preensão, é uma falta de sen
sibilida~e polftica. 
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O fato é que estamos nesse 
ponto das negociações. 

O Sr. Mauro Benevides - Per
mite V. Ex4 um aparte: 

O SR. JOÃO LOBO - O banco 
está sem sabe~ o que fazer, 
seus funcionários às portas 
fechadas das agências de todo 
o Estados do Piauí, com carta
zes e letreiros, passando fo
me, porque os seus salários 
não estão sendo pagos. Nós es
tamos sem saber o ~ue Tazer, 
Sr. Presidente, numa época 
dessas. 

E as prefeituras que tiveram 
o seu ICMS recolh1da pelo ban
co tambêm continuam sem espe
rança de receber esse dinhei
ro~ que está 3 meses atrasado, 
desde julho até agora. 

Como se não bastasse essa ca
lamidade da seca que se abateu 
sobre o Estado do Piauí, ainda 
vem essa calamidade Tinanceira 
ou económica ou administrativa 
do Estado do Piauí. para mais 
sofrimento ao povo piauiense. 

Concedo o aparte ao Senador 
Mauro eenevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador Voão Lobo, quem se de
tiver a linha do pronunciamen
to de V. Exa. sempre aprumado. 
equilibrado. correto. anali
sando a intervenção no Banco 
do Estado do Piaul. chega~á à 
evidência, compa~ada com as 
intervenções anteriores a al
guns bancos~ inclusive ao ban
co do ~eu estado, o Banco do 
Estado do Ceará. há de convir 
que em relação ao Banco do Es
tado do Piauí houve como que 
um tratamento draconiano com a 
decretação da sua liquidação 
extrajudicial. 

Em relação ao SEC. registrou
se aquele regime de adminis
tração temporária. em que o 
Banco Central indicâva três 
dos cinco diretores e o Gover
no do Estado manter-sa-ia no 
colegiado com dois dos seus 
representantes. Como isso. 
tendo por parâmetro o Banco do 
Estado do Ceará, num período 
de dois anos o banco foi sane
ado, reabilitou-se e continua 
funcionando. já agora. numa 
forma mais sólida e com a sua 
credibilidade restaurada, após 
essa fase . de administração 
temporá~ia. E o caso de se 
perguntar ao atual comando do 
Banco Central: por que não se 
aplicou ao Banco do Estado do 
Piauí também esse regime de 
administração temporá~ia? Quem 
sabe com 1sso o banco teria a 
sua situação financeira sanea
da e voltaria a ~perar normal
mente. contribuindo para o de
senvolvimento daquele impor
tante Estado do Nordeste do 
Pals? 

O SR. JOÃO LOBO - Agradeço o 
aparte do Senador Mauro 
Benevides. Também faço minha a 
indagação do Senador Mauro 
Benevides: Por que não se a

•plicou ao Banco do Estado do 
Piauí ao Banco do Estado da 
Paraíba o tratamento que se 
deu ao Sanco do Estado do 
Ceará, o tratamento que se deu 
ao Banco do Estado de Alagoas. 
o tratamento que se deu ao Ba
nerj e a outros_ bancos 
estaduais? Por que nós devemos 
ser exceção? A terra do Presi
dente teve um banco nessa si
tuação ~ o Presidente. então 
Governador; sustentou a situa
ção. defendeu a pe~manência do 
seu banco. Por que o Banco do 
Estado do Piauí não pode ~er 
esse mesmo tipo de tratamento? 

Sr. Presidente~ advertido por 
V. Ex~ pelo adiantado da hora 
encerro estas palavras. ape
lando agora. já diretamente ao 
Presidente da República. que 
sofreu, quando Governador. 
esse problema Que o Estado do 
Piauí está sofrendo, para que' 
não deixe que o Banco do Esta
do do Piauí seja estraçalhado, 
apagado da história adminis
trativa e económica daquele 
Estado. 

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

Durante o discurso do Sr. 
João Lobo, o Sr. Ant6nio 
Luiz Maya, Suplente do 
Secretário deixa a cadefra 
da pPesfdêncfa, que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de 
Sousa 3~ Secretári9. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sous~) - A Presidência convoca 
sessao extraordinária a 
realizar-se hoje. à iS horas e 
13 minutos. com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO~ 

LEGISLATIVO N~ 41. DE 1990 

(Incluindo em Ordem do Dia nos 

Termos do art. 376, e, do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 41, de 1990 (n~ 171/89, na 
Câmara dos Deputados), que a
prova o texto do Convênio de 
Cooperação Judiciária em Maté
ria Civil, celebrado ent~e o 
Governo da República Federati
va do Brasil e o Reino da Es
panha, em Madrid. em 13 de a
bril de 1989 (dependendo de 
parecer). 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Nada mais havendo a 
tratar. vou encerrar a presen
te sessão. 

Está encerrada a sessão·. 

(Levanta-se a sessA~ às 
18 horas e 12 minutos.) 

Ata da 154a Sessão, 
em 11 de outubro de 1990 

4A Sessão Le2is1ativa 
Ordinária, da 48 Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr- Pompeu de Sousa 

ÀS 18 HORA$ E 13 MINUTOS. 
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Nabor Júnior- Aureo Mel lo
Odacir Soares~ Ronaldo Aragão 
- João Menezes - Almir Gabriel 
- varbas Passarinho Moisés 
Abrão Carlos Patrocinio
Antonio Luiz Maya- João Cas
telo -Alexandre Costa- João 
Lobo - Afonso Sancho - Cid Sa
bóia de Carvalho - Mauro Bane
vides - Lavoisier Maia - Hum
berto Lucena - Marco M~ciel -
Ney Maranhão - Mansueto de La
vor - Louriva1 Baptista - Ju
tahy Magalhães - Ruy Bacelar -
José lgnácio Ferreira - Gerson 
Camata- João Ca1mon- Nelson 
carneiro - Ronan Tito- Mário 
Covas - Iram Saraiva - Antôriio 
Alves- Pompeu de Sousa- Mei
ra Filho- Roberto Campos 
Louremberg Nunes Rocha - Mar
cio lacerda -Mendes Canale 
Wilson Martins- Leite Chaves 
- Affonso Camargo - Jorge Bor
nhausen - Márcio Berezoski -
Nelson Wedekin José Paulo 
Siso1 - José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A lista de presença 
acusa o comparecimeno de 46 
Srs. Senadores~ Havendo número 
regimental, declaro aberta a 
sessão 

Sob a proteção de Deus. ini
ciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Sobre a mesa, reque
rimentos que ser.ão lidos pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO NO 355, DE 1990 

Requeremos urgência, nos ter
mos do art. 336, alínea c, 
do Regimento Interno, para o 
Oficio n~ S/45. de 1990. rela
tivo à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado 
do Rio Grande do Su1 a emitir 
e colocar no mercado. através 
de ofertas públicas. 
5.125.000.000 Letras financei
ras do Tesouro do EstaCo do 
Rio Grande do Sul - LFT - RS. 

Sa 1 a das Sessões. 1.1 de outu
bro de 1990. ~ Mauro Benev1-
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des - ~utahy Magalhães 
Lobo - Ney Maranhão. 

'-'oão 

.REQUERIMENTO N~ 356, DE 1990 

Re~ueremos urgência! nos ter~ 
mos do artr' 336. a1 nea c, 
do Reg1ffiento Interno para o 
Projeto de Resolução nA 47/90. 

Sala das Sessões. 11 de outu
bro de 1990. - Fernando Hen
rique cardoso - Odacir Soares 
- MaurO Serievides - Maf'-co Ma
ciél - 'Ne:Y Maranhão~·.' · 

• • • + ~ ' 

O SR.· PRESiDENTE (Pompeu de 
SduSa}.-.os requerimentos li
dos serão objeto de delibera
ção após a Ordcim do Dia. ·na 
forma regimental, 

Sobre a mesa, comunicação que 
val ser lida pelo Sr. 1.~<. 
Secretário. 

, É 1 ida a seguint,e 

Brasília. 10 de outubro de 
~990. 

Senhor President~: 

Tenho a honra de comunicar a 
V. Ex~. de acordo com o dis
posto no art. 39. alfnea a, 
do Regimento Interno, que me 
ausentarei do pafs no periodo 
de 14 a 26de outubro do ano em 
curso. para profe~ir conferên
cias no exterior, durante as 
Quais farei exposição sobre a 
economia brasileira, 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a v. ExA os protestos 
de estima e distinta conside
ração. Senador Roberto 
campos~ Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
. sousa)- A comunicação lida 
vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- Devendo realizar-se 
no período de 15 e 20 do cor
rente, em Punta del Este. Uru
guai. a 84A Conferência Inter
parlamentar, a Presidência 
propõe ao Plenário, por indi~ 
cação'do Presidente do Grupo 
Brasileiro da União Interpar-
1 amentar. a des 1 gnação doS· 
Srs~ Senadores Rachid Saldanha 
Oerzi, 0oão Menezes, Leite 
Cha~es, João Lobo, Cid Sabóia 
de Carvalho para, juntamente 
com p Chefe da delegação. se
nador Humberto Lucena, compo
rem a representação brasileira 
à~uele conclave. 

De acordo com os disposi~ivos 
regimentais. a proposta será 
votada após a Ordem~Po Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Passa-se à 

ORDEM 00 DIA 

------··-- ----

Item 1: 

PROJETO OE DECRETO 
LEGISLATIVO N~ 41, OE 1990 

(lnclú'ído em·o.rdem do Dia nos 
termos do art. 376~ e, do 

Regimento Interno) 

Votação. em turno únfco. 
do ProJeto de Decreto Le
gislativo n~. 41. ··de 1990 
(nA 171/89. na Câmara dos 
Deputados)., ·que. aprova c 
texto do·convên1o de Coope
ração· Judiciária em Matéria 
Civil •.. celebrado entre o 
Governo da República fede
rativa·do ·Brasf1 e o Reino 
da Espanha. em Madrid, em 
13 de abril de 1989, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL. profe-
rido em plenár-io, da 
Comissão 

- de"Relações Exteriores 
e Defesa.Nactonal 

A discussão ·da matéria foi 
encerrada na sessão ordinár-ia 
anterior.· 

Passa-se à votação do proje
to, em turno único. 

Os Srs. Senador-es que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa . ) 

·Aprovado. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o pr-ojeto a
provado: 

PROuETO OE DECRETO 
LEGISLAT1VO NO 41, OE 1990 

(N~ 171/89. na Câmara 

dos Deputados) 

Aprova o texto dO convê
nlo de Cooperação Vudiciá
ria em Matéria Civil, cele
brado entre o Governo da 
República Federatlva do 
Brasil e o Reino da Espa
nha, em Madrid, em 13 de 

·abr11 de 1S89. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1Q Fica aprovado o texto 
do Convênio de Cooperação 
Judiciária em Matéria civil, 
celebrado entre o Governo ' da 
República Federativa do Brasil 
e o Reino da Espanha. em Ma
drid, em 1.3 de a.bri 1 de 1989. 

Art. 2~ Ficam quaisquer ateS 
ou ajustes complementar-es de 
ql.,le· possa resuJ ta r a revi são 
ou modificação do presente 9o
cumento sujeitos· à aprovação 
do congresso Nacional. 

Art. 3~ Este d~creto legisla
tivo eritra em \i,;_\gor na data de 
sua pub 1 i cação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Passa-se à votação do 
Requerimento n~ 355/90. de ur
gência, li do no Expedi ente 
para o Oficio n~ S/45/90. ' 

Os Sr-s. Senadores que o apro
vam queiram permanecer ·senta
dos. (Pausa. J 

Aprovado. 

A matér-ia constará da Ordem 
do Dia da se~unda sessão 
ordinária subseqUente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Passa-se à votação do 
Requerimento n~ 356/90, de ur
gência, lido no Expediente 
para o Projeto de Resolução nA 
47/90. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado; 

A matéria constará da Ordem 
do Dia da segunda sessão 
ordinária subseqüente~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Passa-se à votação da 
proposta 1ida no Expediente, 
de indicação dos Srs. Senado
res Rach i d sa 1 danha Derz i , 
João Menezes, Le1te Chaves, 
João Lobo, Cid Sabóia de Car
valho. para comporem a deleQa
ção brasileira a 84~ Conferen
cia lnterpar1amentar. 

Os Sfs. Senadores que a apr-o
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 

Será cumprida a deliberação 
do Plenário. 

o Sr. ~utahy Magalhães- Sr . 
Presidente. peço a palavra 
para uma expl~cação pessoal. 

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

O SR. uUTAHY MAGALHÃES (PSOB 
- BA. Para uma exp l i caçá o. ) 
Sr .. Presidente. vejo que perd,i 
a oportunidade, mas gostaria 
de fazer um comentário e uma 
declaração. 

Foi votado, se não me engano. 
o regueri.mento de urgência de 
emprestimo para o Rio Grande 
do sul. Assinei esse requeri
mento de urgência. NÕ entanto, 
quero dize~ a v. ExA e aos 
poucos senadores presentes 
que. hoje. somos4 responsáveis 
pela concessão de empréstimos~ 
Penso que ~ó devemos votar em
préstimos depois da audiência 
da Comissão de Assuntos Econó
micos, qUe tem todas as condi
ções de examinar se os emprés
timos estão de acordo com as 
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normas que n6s mesmos votamos 
no Senado Federal. 

A minha declaração é esta. 
Foi a última vez que assinei 
um requerimento de urgência. 
Em todas as votações de em-' 
préstimos vou levantar sempre 
a indagação sobre se a Comis
são de Assuntos Económicos foi 
ouvida. Se não foi ouvida, vou 
querer saber se o relator está 
em cond_i ções de dar todas as 
i~formações hoje necessárias, 
pera o Senado, a fim de poder 
Votar esses empréstimos. Não 
podemos mais aqui, Sr. Presi
dente. dizer que o Banco Cen
tral faz a indicação dos em
préstimos e nós apenas 
homologamos. Não! Hoje. nós 
somos os responsáveis. Não po
~emos agir irresponsavelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - o nobre Senador Juta
hy Magalhães pode contar com a 
solidariedade deste seu colega 
QUe ora preside os trabalhos 
do Senado. 

O Sr. ~arbas Passarinho- Sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. 
Sousa) 
nobre 
rinho. 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Concedo a palavra ao 

Senador Jarbas Passa-

O SR. uARBAS PASSARINHO (PDS 
- PA. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) Sr. Presidente, 
ouvi v. ExA anunciar o término 
da sessão. Pergunto se real
mente está con'f i rmada a sessão 
pa~a amanhã às 9 hora~. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)-· Exatamente,.nobre se
nador. amanhã às 9 horas, como 
o Regimento determina. 

O SR. uARBAS PASSARINHO - E 
como'lsempre presidida por V. 
Ex• 

O 1SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) Exatamente. Com muito 
prazer 

O . SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - ~embro aos Srs. Sena
dores·•que o Congresso Nacional 
será con~ocado para uma sessão 
conjunta a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, no 
P1enário da Câmarados Deputa
dos. 

O SR. 
Sousa) -
tratar. 
cerrar a 
signando 
ordinária 
te-. 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Nada mais havendo a 
a Presidêncfa vai en
presente sessão. de-

para a sessão 
de amanhã a seg~in-

ORDEM DO DIA 

- 1 -
PROJETO DE LEI DO SENADO 

NA 257. DE 1989- COMPLEMENTAR 

Discussão em turno suplemen
tar do substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado n~ 257, de 
1989 - Complementar, de ini
ciativa da Comissão Diretora. 
que define a hipótese de 
"relevante interesse público 
da União", para os fins ore
vistos no art. 231. § 6~ da 
Constituição. tendo 

PARECER, sob h~ 281. de 1990, 
da Comissão 

- D1retora oferecendo a reda
ção" do venc'ldo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão àS 
'1lf horas e .. 20 minutos.) 
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AJifO XLV- N° 133 BRASÍLiA·. DP 

SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 155' SESSÃO, EM 
12 DE OUTUBRO DE 1990 

1 . 1 ABERTURA 

1 . 2 EXPEDI ENTE 

1.2.1- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado 
n~ 176790, de autoria do 
Senador Marco Maciel. que 
cria o Conselho curador do 
Programa de Formação do .Pa
trimónio do Serv~dor Públi
co (PASEP) e do Programa de 
Integração Social (PIS) e 
dá outras providências. 

1.2.2- Discursos do Expe
diente 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Necessidade da priorização' 
da Educaçêo no Pais. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
- Congratulações ao Sr. ~u
tahy Magalhães pelo discur
so feito anteriormente so
bre a problemática educacf 
anal. Acidentes de trânsito 
no Brasil. 

1.2.3- Comunicações 

Dos Srs. 5enadores Leite 
Chaves, Cid Sabóla de Car
valho, Humberto Lucena, ~c
ão Lobo, João Menezes e Ra
chid Saldanha Derzi, que se 
ausentarão do País no. pe
ríodo de 15 a 20 de ·outubro 
do corrente ano. 

SUMÁRIO 

Do Senador Leite Chaves, 
de desfiliação do PMDB. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado 
n~ 257, de 1989 Comple
mentar. de iniciativa da 
Comissão Diretora, que de
fine a hipótese de "rele-. 
vante interesse público da 
União", para os fins pre
vistos no art. 231, § 6~. 
da Constituição. Aproyado 
em turno suplementar. A Câ
mara dos Deputados. 

1.3.1 - Discursos após a 
Ordem do Dia 

SENADOR LEITE CHAVES - In
viabilidade de exportação 
de ~fé para o Paraguai, 
pretendida pela firma Ode
breth, em face dos inúmeros 
entraves burocráticos. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Indagação à Mesa sobre o 
atendimento de requerimen
tos de informações de S. 
Ex~. dirigidos a órgaos da 
administração federal. 

O SR. PRESIDENTE- Inexis
tência de resposta minjste
ria1 às informações reque
ridas pelo Sr. Jutahy Maga
lhães. 

SENADOR ODACIR SOARES, 
como Líder- Mensagem pre
sidencial enviada ao Con
gr-esso Nacional, pela manu-

tenção de fUndos de desen
volvimento regional. 

SENADOR NEV MARANHÃO - Po
litica agrícola do atual 
Governo. I rregu 1 aridades 
nos alimentos distribui.dos 
pelo Programa da Merenda 
Escolar em Vitória-ES~ Pro
jeto de lei de sua autoria 
disciplinando a compra e 
distribuição de alimentos 
subsidiados pelo Governo. 

SENADOR JOÃO LOBO - Ped1do 
de intervenção no Estado do 
Piauí •. em face da retenção 
pelo governo local do ICMS 
devido às prefeituras da
quele Estado. . 
1.3.2 -Designação da Or

dem do Dia da próxima ses
são 

1 .4 ENCERRAMENTO 

2 - ATOS DO PRESIDENTE 

N*s 205 a 207. de 1990 

3 ATAS DE COMISSÃO 

4 MESA DIRETORA 

5 LÍDERES E VICE·LÍDERES 
DE PARTIDOS 

6 - COMPOSICÃO·OAS COMIS· 
SOES PERMANENTES 
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A ta da 1552 Sessão, em 12 de outubro de 1990 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS S HORAS. ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Nabor Júnior- Alexandre Cos
ta - Afonso Sancho Jutahy 
Magalhães - Pompeu de Sousa -
.José fogaça 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 5 
Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, ini
ciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousz) - Sobre a mesa, projeto 
que será lido pelo Sr- 1s:. 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

NO 176, DE 1990 

Cria o Conselho curador 
do Programa de Formação do 
Patrimonio do Servidor Pú
blico (PASEP) e do Programa 
de Integração Social (P!S) 
e dá outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ O Fundo de Participa
ção PIS/Pasep, condomínio so
cial dos trabalhadores. será 
administrado segundo normas e 
diretrizes fixadas por um Con
se1 ho Curador, integrado por 

três representantes dos parti
cipantes do PIS. três repre
sentantes dos contribuintes do 
PIS_e três representantes dos 
participantes do Pasep, além 
de um representante de cada 
uma das seguintes entidades: 
Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento, Caixa Eco
nómica Federal. Banco do Bra
sil S/A e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e 
Soc1al. 

§ 1~ As representaçôes dos 
participantes e dos contribu
intes do PlS serão exercidas, 
cada uma. por representantes 
provenientes das áreas indus
trial. comercial e_ rural. 

§ 2~ A Presidência do Canse·· 
1ho curador será exercida pelo 
representante do Ministério da 
Economia, Fazend<=l e Planeja
mento. 

§ 3A ós órgãos oficiais .far
se-ão representar, no caso dos 
Ministérios. pelos Ministros 
de Estado e, no caso dos de
mais órgãos. por seus Presi
dentes, na qualidade de mem
bros titulares, cabendo-lhes 
indicar seus suplentes ao Pre
sidente do Conselho Curador, 
que os nomeará. 

§ 4~ Os representantes dos 
trabalhadores e dos empregado
res, e seus respectivos su
plentes. serão indicados pel'as 
respectivas centrais sindicais 
e confederações nacionais e 
nomeados pelo Ministro da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento; 

e terão mandato de 2 anos, po
dendo ser reconduzidos uma ú
n1 ca vez. 

§ Sk q Conselho Curador 
reun1r-se-a ordinariamente a 
cada bimestre. por convocação 
do seu Presidente. Esgotado 
esse periodo, não tendo ocor
rido convocação, qualquer de 
seus membros poderá fazê-la, 
no prazo de 15 dias. Havendo 
necessidade, QUalquer membro 
poder~ convocar reunião extra
ordinária na forma que vier a 
ser regulament~da pelo Conse-
1 ho Curador. 

§ 6~ As decisões do Conselho 
serão tomadas com a presença. 
no mlnTmo, de 11 (onze) de 
seus membros, tendo o Presi
dente voto de qualidade. 

§ 7~ As despesas porventura 
exigidas para o comparecimento 
às reuniões do Conselho cons
tituirão ônus das respectivas 
entidades representadas. 

§ a~ As ausências ao trabalho 
dos representantes dos traba-
1 hadores no Conse 1 h o_ Curador·. 
decorrenteS das atividades 
desse órgão, serão aponadas. 
computando-se como jornada e
fetivamente trabal~ada para 
todos os fins e efeitos le
gais. 

§ 9~ Competirá ao Ministério 
da Economia, Fazenda e P1ane~
jamento proporcionar ao Conse
lho Curador os meios necessá
rios ao exercfcio de sua co~
petência. para o que contará. 
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com uma Secretaria-Executiva 
do Conselho curador do PIS
Pasep. 

§ 10. Aos membros do Conselho 
curador. enquanto representan
tes dos trabalhadores, efeti
vos e suplentes. é assegurada 
a estabilidade no emprego. da 
nomeação até um ano após o 
término do mandato de repre
sentação. somente podendo ser 
demitidos por motivo de falta 
grave. regularmente comprovada 
através de processo sindical: 

§ 11. Fica extinto o Conselho 
Diretor do Fundo de Participa
ção PIS/Pasep. 

Art. 2~ Ao Conselho Curador 
do PIS/Pasep compete: 

elaborar e aprovar o Pla
no de Contas; 

II - ao término de cada exer
cício financeiro, atribuir aos 
participantes as quotas de 
participação; calcular a cor
reção monetâria do saldo cre
dor das contas individuais dos 
participantes; calcular a in
cidência de juros sObre o sal
do credor corrigido das mesmas 
contas individuais; constituir 
as provisões e reservas indis
pensáveis; levantar o montante 
das despesas de administração, 
apurar e atribuir aos partici
pantes o resultado liquide a
dicional das operaç6es reali
zadas; 

III autorizar, nas épocas 
próprias, que seJam feitos nas 
contas individuais dos parti
cipantes os créditos de que 
tratam os arts. 5~ e 6~ do De
creto n~ 78.276, de 17 de a
gosto de 1976; 

!V elaborar e aprovar a-
nualmente o orçamento do Fundo 
de Participação - PIS/Pasep: 

V elaborar. anualmente. o 
balanço do Fundo de Participa
ção - -PlS/Pasep, com os de
monstratlvos, bem como o rela-
tório: ·· -

VI - promover o levantamento 
de balancetes mensais: 

VII - requisitar do Banco Na
cional de Desenvolvimento Eco
nómico e Social - BNOES, as 
informações sobre os recursos 
do fundo repassados, as aplí
cações realizadas e seus res
pectivos resultados; 

VI I I prestar informações, 
fornecer dados e documentação 
e emitir parecer, por solici
tação do Conselho Monetário 
Nacional e do Mi~istro da Eco
nomia, Fa~enda e Planejamento, 
em relação ao Fundo de Parti
cipação - PIS/Pasep, ao Pro
grama de Integração Social -
PIS e ao Programa de Form3ção 

do Património do Servidor Pú
blico- _PASEP; 

IX - autorizar. fixando a é
poca própria, o processamento 
das solic1taçóes de saque e de 
retirada e os correspondentes 
pagamentos; 

X baixar normas operacio-
nais necessárias à estrutura
ção, organização e funciona
mento do Fundo de Participação 
PIS/Pasep e compatíveis com a 
execução do Programa de Inte
gração Social - PIS e do Pro
grama de Formação do Patrimó
nio do Servidor Público- PA
SEP; 

XI resolver os casos 
omissos. 

Art. 3A o Conselho Curador 
fica investido da representa
ção ativa e passiva do Fundo 
da Participação PIS/Pasep, que 
será representado e defendido 
em Juízo, por Procurador da 
Fa~enda Nacional. 

Art. _ 4A Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

Art. 5~ Esta lei entra em vi
gor na dat~ de sua pub11ca
çAo. 

'-'UStificação 

O Projeto que ora ofereço à 
consideraç~o dos ilustres Pa
res tem o objetivo de dar mais 
um passo no sentido da implan
tação. entre n6s. de uma ver
dadeira democracia par~icipa
tiva, objetivo, aliás, co1ima
do na carta Constitucional de 
1988. 

Dentro dessa concepção, pro
pomos a criação do Conselho 
curador do fundo de Participa
ção PIS/Pasep, em substituição 
ao atua1 Conse1ho Diretor da
quele Fundo, a exemplo e seme
lhança do que se fez junto ao 
fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 

Este Corise1ho c~rador_passa a 
ter as- meSma-s atribuições e 
competêncías atualmente atri
buldas ao conselho Diretor do 
fundo. 

Pretende-se. com a proposição 
apres~ntada, que no Programa 
de Formação do Património do 
Servidor PúOlico- PASEP e no 
Programa de Integração Social 
- PIS, __ o Fundo de Participação 
PIS/Pasep seja administrado 
segundo normas e diretrizes 
estabelecidas por um Conselho 
Curador constituí9o _por três 
representantes dos participan-
1es do PIS e três do Pasep, 
por três representantes dos 
contribuintes do PIS, além de 
um rePresenta~te de cada um 
dos seguintes órgãos: Ministé
rio da Economia, Fazenda e 
Planejamento; Ministério do 

Trabalho e Previdência Social; 
Caixa Económica Federal: Banco 
do Brasil S/A e Banco Nacional 
de Qesenvolvimento Económico e 
Soc1al. 

Q projeto prevê a Participa
çao igualitária nas represen
~ações dos participantes e dos 
contrib~intes do P!S. com um 
representante de cada uma das 
á~eas industrial. comercial e 
rural. 

Estabelece-se que a Presidên
cia do Conselho será exercida 
pelo representante dO Ministé
rio da Economia, Fazenda e 
Planejamento, órgão ao qual 
compete fornecer os meios ne
cessárlos ao seu funcionamen
to. 

Da mesma form~ que previsto 
nas normas do Conselho curador 
do FGTS. a proposição prevê 
também o abono. para todos os 
efeitos legais, das ausências 
ao trabalho dos representantes 
do~ trabalhadores, bem como 
assegura-lhes estabilidade no 
emprego. desde a nomeação até 
um ano apôs o término do man
dato de representação, que foi 
fixado em 2 (dois) anos. com 
uma única recondução. Estes 
representantes serão indicados 
pelas respectivas centrais 
sindicais e confederações na
cionais e nomeados pelo Presi
dente do Conselho Curador. 

Para a tomada de decisão do 
Conselho, formado de 13 
(treze) membros, exige-se que 
pelo menos 11 (onze) estejam 
presentes. tendo o Presidente 
voto de QUalidade. 

Estas as considerações que 
julgo necessárias fazer ao a
presentar aos nobres Senadores 
este Projeto de Lei , que tem 
por objetivo maior permitir 
aos trabalhadores participarem 
efetivamente da administração. 
da direção e do controle do 
Fundo de Participação do 
PIS/Pasep, à seme1hança do que 
foi feito em relação ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Servf
ço. 

Sala das Sessões, 12 de outu-
bro de 1990 Senador Marco 
Maciel 

(À comissão 
Sociais 
terminativa.) 

de Assuntos 
competência 

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

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB 
BA. Pronuncia o seguinte 

discurso.) Sr. Presidente, 
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Srs. Senadores, diz a Consti
tuição Federal, no seu art. 
.227: 

"É dever da família, da 
soei edade e do Estado a.sse
gurar à criança e ao ado
lescente, com absoluta pri; 
aridade, o direito à vida, 
à saúde, à al imeritação, à. 
educação, ao. 1 azer. à pro
fissionalização, à cultura. 
à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à' convivência 
familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligên
cia. discriminação, explo
ração, violência, crueldade 
e opressão. " 

Desse vasto elenco de valores 
propostos pela Carta Magna, 
desejo salientar a educação, 
colocada como absoluta priori
dade. 

No art. 205, está assegurado 
aue: 

'
1 A educação, direito de 

todos e dever do Estado e 
da famí1ia. será promovida 
e incentivada com a colabo
ração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para 
exercfcio da cidadania e 
sua qualificação para o 
trabalho." 

A reflexão sobre esses dois 
dispositivos constitucionai~ 
desvenda um imenso panorama 
que está a exigir ação imedia
ta e visão de futuro. pois o 
quadro debuchado pelos consti
tuintes abrange todos os as
pectos que envolvem a Vivência 
em sociedade do ser humano. 

.A de-terminação const i tu c i on8 1 
dá-nos ~ imQressão de um céu 
inating1vel. enquanto vivemos 
em uma situação de dantesco 
inferno, porque muito longe 
está o Pals de uma realidade 
concreta e abrangente de res
peito aos direitos elementares 
dos cidadãos. 

De fato, Sr. Presidente, que' 
outra imagem é capaz de produ
zir em nossa mente a constata
ção feita durante a IV Confe
rência Brasileira de Educação. 
realizada em setembro de 1986. 
no sentido de que mais de 50% 
de alunos são excluldos ao 
longo da 1a série do primeiro 
grau; cerca de 30% de crianças 
e jovens na faixa dos 7 aos 14 
anos estão fo~a da escola; 30% 
de a na 1 fabetos adultos e nume·
roso contingente de 'jovens e 
adultos sem acesso à escolar1-
zaç!o básica; 22% de professo
res leigos: precária formação 
e aperfeiçoamento profissional 
em serviço de professores de 
todo o Pa1s; salários avilta
dos em todos os graus de 
ensino (apud Uónior, Paulo 

Ghinardelli. o que é Pedago-
gia). \ 

T&l fato foi con~irmado re
centemente. por ocasião do 
lançamento do Programa Nacio-

. nal de Alfabetizaçao e Cidada
nia. pelo próprio Senhor Mi
nistro da Educação quando ,.se 
pronunciou no sentido de que é 
preciso ureintegrar à socieda
de as multidões de analfabe
tos. como condicão primacial a 
qualquer anse1o de ·justiça 
social 11

, realizando essa mis
são no· palco da escola. onde 
parceiro insubstituivel é o 
proTessoro -«a quem se deve a
tualizar no saber. treinar na 
metodologia oportuna e va lori
·zar plenamente no exercfc1o da 
profissão", Folha de S. Pau
lo~ de 11-9-90. 

Recente pesquisa, feita no 
âmbito da tradicional Pesquisa 
Nacional por Amostragem de Do
micilio (PNAO), revela que 
nosso Pais é um pai's de "baixo 
lndice de cidadania". - .Jornal 
dQ Brasil, de 23-9-90. 

A questão da educação no Bra
si 1· tornou-se problema tão re
levante que os pronunciamentos 
públicos e a imprensa a ele se 
referem com palavras que tra
duzem impulsos de batalha, 
combate e guerr~. Na verdade, 
o assunto analfabetismo no 
Brasil constitui-se. sem som

·bra de dúvida. uma das faces 
mais deprimentes. Não há como 
jus-ti ficar a existência de 30 
milhões de analfabetos em 1990 
- segundo dados do IBGE - dos 
quais 4 milhões se localizam 
na faixa dos sete aos catorze 
anos e 26 milhões na de mais 
de catorze anos. Tal situação 
decorre do fato de que, no 
Brasil, a educação elementar 
nunca se caracterizou como im
perativo ético, nem como exi
gência para o desenvolvimento 
económico, nem para a implan
tação e o crescimento da demo
era cia. A mácula da ignorân
cia _ afirma o provecto Aus
tregéSilo de Athayde- carcome 
e desfigura a democra
cia, corre1o erazilienSé, de 
13-9-90. 

Se é verdade Que a educação 
sempre expressa uma doutrina 
pedadógica que, impl i' cita ou 
expljcitamente, se baseia em 
uma filosofia de vida, em uma 
concepção de homem e de socie
dade, talvez tenhamos ainda 
que descobrir o que é a ~ida, 
o homem e a soei edade bras i·-
1 eira. 

Evidentemente, o analfabetis
mo é grave. 'No entanto. mais 
grave ainda é o que vem acon
tecendo nos últimos anos: uma 
total e sistemática desarticu
lação da escola públiCa, par
ticularmente no nível fUnda
mental. Manter essa situação 
corresponde a continuar ali-

menta.ndo a fábrica do 
analfabetismo. Não haverá pro
grama. não haverá pacote, não 
haverá projetas paralelos (Mo
bral, Fundação Educar etc.) 
que sejam capazes de superar, 
de banir a pecha de ser oBra
si.l. segundo todos os indica
dores internacionais, um dos 
piores pafses do mundo em ma
tér ~a· de educa c~ o. · 

''O Bras i 1 tentou avançar na 
modernização, sem ter dado o 
seu primeiro passo: a educação 
de sua população. Mesmo quando 
tenta investir em educação, o 
governo o faz sob a for~ de 
pac_otes, preocupado com o a
nalfabetismo,· com as mensali
dades ou com as vagas ociosas 
nas universidades. Esquece que 
o ansifabetismo de adultos é 
conseqüência da pobre educação 
de base das crianças e jovens. 
Que o problema das mensalida
des é insuperável, se não hou
ver uma escola pública ~ratui
ta · de qua 1 i da de para todos . 
Que as vagas das universidades 
não vêm do elitismo destas. 
mas do baixo aproveitamento no 
ensino do segundo grau", Cris
tóvam Buarque, Correio Brazi
liense. de s-e-so. 

Na verdade, sr. Presidente, o 
B~asil, em relação ao ensino 
fundamental publico, vem-se 
comportando de maneira cir
cunstancial. episódica e ron
ceira há muito tempo. A ques
tão não vem sendo considerada 
com investimento. isto é, um 
país que investe na preparação 
dos seus recursos humanos des
de e principalmente na infân
cia, para garantir um processo 
sustentado de desenvolvimento. 

Os palses desenvolvidos estão 
transformando o seu sistema de 
produção graças aos investi
mentos em educação básica rea
lizados a 1ongo prazo. Os pai
ses asiát-icos. os denominados 
''tigres asiáticos''. efetiva
ram, nest·e século, uma profun
da revolução educacional, com 
o claro objetivo de criar con
dições necessárias e duradou
ras para o progresso. 

E nós? Desejamos dar o salto 
tecnológico sem plantar firme
mente a base para o impulso, 
base essa Que somente uma edu
cação sólida e geral pode as
segurar? 

Diz ainda o Presidente da A
cademia Brasileira de Letras: 
"Ler e escrever pode não dar 
felicidade ao homem. mas sem 
que os cidadãos possuam esco
las que os preparem e profes
sores que sejam habilitados 
para ensinar, · nenhuma nação 
moderna conseguirá vencer tan
tos dos enormes óbices ~ue a
marguram a nossa caminhada 
para o futuro". Correio Brazi
liense, de 13-~-so. 

1 
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Para tal objetivo, um dos 
primeiros passos é reconside
rar ~m profundidade a proble
mática dos recursos para_a e
ducação báSica. 

o art. 60 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transit~
rias determina que; durante os 
dez primeiros anos da Consti
tuição, o poder público, junto 
com todos os setores organiza
dos da sociedade. aplique, 
pelo menos, "cinqüenj:a por 
cento dos recursos a que se 
refere o art. 212 da Consti
tuição, para eliminar o anal
fabetismo e universalizar p 
ensino fundamenta)". 

Durante a discussão do Orça
mento da União para o corrente 
ano, verificou-se que a obe
diência a esse dispositivo 
constituciona1 inviabilizaria 
todos os demais p~o9ramas do 
Ministério da Educaçao. 

Concretamente, o Brasil apli
ca em educação, por intermédio 
do setor publico, ap~oximada
mente 3,5% do seu P~oduto In
terno B~uto (PIB), importância 
abso 1 ut.amente insuficiente. 
Pafses com população'estável 
empregam de cinco a nove por 
cento do PIB em educação. E 
paises que superaram, ou que 
se encontram em vi~ de supera
ção de suas deficiências edu
cacionais tão graves quanto as 
brasileiras, despendem e des
penderam muito mais. Dentre 
esses, podem ser citados a 
Guiana (98% do PIB), A~ábia 
Saudita (6,4%), Israel (8%). 
Cuba (9,2%)j Argélia (8,2%) e 
a lndia (13% (Flávio Aguiar e 
Otáviano Helena in Folha'de S. 
Paulo, de 13 de junho de 
1990). 

Conforme dados recentemente 
divulgados pelo' Instituto pa~ã. 
~erência do Desenvolvimento, 
dos Estados Unidos (O Glo
bo, de 19-8-90), no Brasil, os 
gastos com educação são da or
dem de US$ 90 per capi
ta, contra US$ 300 de Ginga
pura. US$ 190 da Tailândia e 
US$ 166 de Hong Kong. 

E como se os males dos parcos 
recursos não fossem suficien
tes. em nosso Pafs, de cada 
cem cruzeiros destinados à e
ducação, somente quarenta e 
oito chegam realmente à sala 
de aula; os restantes cinqüen
ta e dois perdem-se pelo cami
nho, nas sendas burocráticas. 

Além disso", oitenta por cento 
do orçamento do Ministério da 
Educação são gastos pelas Uni
versidades Federais, embora 
abriguem apenas vinte e sete 
por cento dos estudantes 
universitários do ~ais. 

Decididamente, Sr. Presiden
te, o quadro é dramático. ~ 
preciso, realmen~e. mudar. E 

fundamenta 1 "dar uma guinada 
histórica, radical. sem tergi
versações. na educação básica, 
genuinamente pública e univer
sal que não é, neste momento, 
um compromisso real nem dos 
governos, nem das próprias re
partições públicas escolares~ 
nem dos bem montados negócios 
privados de ensino. Af se e
xaure a fonte do analfabetismo 
formal, funcional o cultural. 
E da 11 subeducação" visceral
mente excludente. E dos privi
légios dos que se tornam 
"adequadamente educados" e po-
1 i ti camente res 1 stentes à · mo.
dernidade" (Divonzir A. Gus
so In ~ornal de Brasil ia, de 
1 0-1-90). 

Há poucos dias. o nobre Depu
tado Uosé Serra, comentando o 
parágrafo 1~ do art. 37 da 
Constituição. que exige 11 cará
ter educativo, in~ormativo ou 
de orientação social" na pu
blicidade dos órgãos do Qóver
no com propaganda e posslbili
dade de manipulação da opinião 
púb11ca. assim se expressava: 
"Ta1 manipulação é viabilizada 
por certas cond1ções da estru
twra sócio-económica brasílei-· 
ra~ uma indústria de comunica
ção moderna e bem aparelhada, 
imensas desigualdades sociais, 
indicas elevados de analfabe
tismo junto a baixos fndices 
de formação escolar de segundo 
grau. Nesse contexto, talvez 
em nenhum lugar do mundo a te
levisão (e o rádio. em certo 
ponto) penetre tanto, influen
cie tanto opiniões e modo de 
penSar como no··Brasi 1" (Folha 
de S. Paulo, 18"9-90). 

Sr. Presidente e Srs. Senadc
_res, sem uma guinada, realmen
te, não sairemos dessa situa
ção. 

Não há Constituição que se 
cumpra se o povo a que se des
tina, na sua maioria, não tem 
condições de entendê-la. Não 
há cidadania sem capacidade de 
leitura do mundo. Não há pro
gresso que se sustente sem cé
rebros preparados para o de
senvolvimento e controle das 
modernas tecnologias. 

Sem gente para pensar, pes
quisar, descobrir e lidar com 
novos processos e tecnologias, 
o Bras i 1 não irá a 1 ugar ne
nhum.; permanecerá na obso 1 es
cência, sem produtividade, de
dicado às manufaturas e ao 
acessório. 

QUalquer. que seja o projeto 
para o futuro, a educaçao terá 
que ser a prioridade nacional. 

Vai, aqui, também, um alerta 
para os pensadores e trabalha
dores da educação: não deixem 
o tempo esvair-se pela janela; 
enquanto os formidáveis meios 
de comunicação de massa im
pregnam o dia das famflias com 

futilidades e propaganda. nós 
continuamos a reeditar ou a 
maquilar manuais sem interesse 
e sem vida. 

Educação~ afirma Dewey, é vi
da, é viver, é desenvolver-se, 
é crescer. 

Lênin,· em 1921, diante do 
subdesenvolvimentG cultural do 
povo russo~ pro c 1 amou : •• P reei -
sarnas combater nosso principa-l 
inimigo: o analfabetismo. Al
fabetizar não é um ato polfti
co; é condição básica para a 
existência . da 
politica" (a~ud Paulo Ghirar
delli Vúni9r~ in, O que é Pe
dadogia). E, portanto, condi
ção básica para um povo exis-
tir com dignidade. · 

O Sr. ~arbas Passarinho 
Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. uUT AHY MAGALHÃES - Com 
prazer, ouço V. Ex~ 

o Sr.· ~arbas Passarinhe
Três pontos no excelente dis
curso de V. Ex~ me permitem 
pedir esta 1ntervenião. o pri
meiro. quando V. Ex salientou 
bem a questão de que só existe 
evidentemente a escola parti
cular, a escola ~aga. porque a 
escola pública nao funciona em 
termos quantitativos e quali
tativos que deveria funcionar. 
Ouvido muito que principalmen
te a classe média, que ainda 
hoje contribui para o pagamen
to de mensalidades nas .escolas 
particulares. continuasse pa
gando, se a escola pública 
desse a seus filhos a qualida
de de ensino necessária para o 
prosseguimento ~ropedêutico do 
estudante até a universidade. 
Então, essa colocação que V. 
ExA fez, com uma crftica muito 
sutil. a respeito do problema 
das· mensa 1 idades, 1 eva-me a 
pedir o desdobramento do seu 
raciocínio, porque há escolas 
públicas e escolas públicas, e 
há escola$ privadas e escolas 
privadas. E preciso distingui
las. Há os que admitem que as 
escolas privadas se transfor
maram apenas em caça-níqueis, 
em mecanismos de apropriação 
de recursos, de bens e de 
riquezas. Mas há escolas par
ticulares que se dedicam com o 
maior idealismo a ensinar com 
correção os alunos que as fre
qüentam. Quando o Governo diz 
que faz a abertura completa 
para a livre negociação, a im
·pressão que se tem é que a li
vre negociação vai ser uma li
vre negociação, inclusive em 
que os professores não pode
riam estar fora dela. Os pro
fesso~es deveriam estar dentro 
da livre negociação; os pro
fessores, os funcionários. os 
pais de alunos e os alunos de 
escola. Não se fazendo isso, 
em primeiro lugar, parece-me 
qua não existe uma garantia de 
que haja o universo dos inte-
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ressados envolvidos no proble
ma: segundo, fixa-se o valor 
de mensalidades, sem levar em 
consideração que os dissidios. 
por exemplo, que podem haver e 
estão havendo, possam levar a 
aumentos de gastos das escolas 
particulares que não podem se~ 
transferidos, por outro lado~ 
para as mensalidades. Então. e 
praticamente delenda escola 
particular, principalmente a
quelas que se dedicam realmen
te ao ensino~ O segundo ponto 
que v. ExA percutiu- e estou 
lhe pedindo esse aparte um 
pouco mais longo porque esta
mos. como V. ExA vê, com o 
nosso plenário che.io .... 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - É um 
prazer que V. Ex~ me dá. 

o 's~. ~arbas Passarinho -
... e nos podemos tomar algum 
tempo dos que estão aqui nos 
ouvindo - é o problema do Mo
bral. que v. Exa fez uma refe
rência a ele. É uma das minhas 
maiores frustrações, Senador 
~utahy Magalhães, pois cansei 
de chamar atenção, quando dei
xava o Ministério da Educação, 
que o Mobral, que já tinha al
fabetizado milha~es de pesso
as. poderia se~ um fracasso 
redondo se ele não tivesse 
acompanhamento. Não basta al
fabetizar. E não era só gara
tujar o nome; o Mobral exigia 
provas que justificassem a 
alfabetização. Mas, não haven
do acompanhamento. não havendo 
a continuação, evidentemente, 
qualquer professor, qualquer 
um de nós com leitura sabe que 
há o problema pedagógico da 
chamada regressão. Então, 
regride. Tive um momento fas
cinante da minha vida em Gene
bra, pois sentei ao lado de um 
colega de Lênin, que v. ExA 
citou agora, que era um homem 
já idoso~ eu ainda era um ho
mem bem mais novo e ele me 
contou como foi o programa e
xecutado por Lênin para alfa
betização dos mujiques; era um 
movimento nacional. O Mobral 
Toi um movimento nacional. O 
QUe nós recebemos de resposta 
foi alguma coisa profundamente 
alentadora. Aí, colocaram ca
raminholas na cabeça, coloca
ram o Mobral cultural, o Mo
bral que deveria responder às 
comunidades eclesiais de base 
e com isso se perdeu de vista 
a possibilidade de se alfabe
tizar este País. Hoje estou 
convencido4 portanto, Senador, 
que V. Ex , um dos brilhantes 
representes da Bahia e que fa
lou ainda há pouco no ensino 
~undamental. deve estar de a
cordo exatamente com o grande 
educador baiano Anfsio Teixei
·ra, que falava exatamente que 
o fundamental era a escola 
básica. E hoje estou convenci
do de que podemos estar caindo 
num segundo logro proposto pe
lo nosso colega. Senador Car
los Chiarelli, de alfabetizar 

25 milhões de pessoas em 3 que acho que talvez mereca 
anos. ~ode até alfabetizar em também uma reflexão de. v. Ex', 
massa. O importante, depo·i s.. é se me permite a audácia de 1 he 
man~er essa alfabetização. ~S- pedir, é sobre a questão da 
se e o problema! Da1 por que. aplicação. ~ue parece censura
quando V. Ex~ fala na univer- da. de uma parcela muito maior 
salização da oferta, acho que pelo Ministério da Educação no 
está tocando no ponto crucial ensino superior do que no en
do problema. A QUerra tem que sino básico. O ensino.- depois 
ser ganha atraves da capacida- chamado de fundamental. na Lei 
de de universalizar o ensino n~ 5.692, era tradicionalmente 
básico. Como é diffcil, porque dos Municfpios e dos Estados. 
estamos perdendo essa briga A União raramente entrava, a 
linear, a capacidade de oferta não ser o Colégio ~edro II. 
do Estado é sempre menor do que preservamos na Constitui
que a demanda. a população ção. tal a sua importância 
está crescendo em valor maior, foi ele e a Sufrarna que foram 
tem-se que pensar exatamente para a Constituição -. e asco
no acoplamento de um sistema las técnicas federais, aue já 
de alfabetização que seja me- ~azem um grande papel, os co
ramente ancilar. isto é, que légios industriais, colégios 
seja auxiliar do verdadeiro agrícolas e comerciais. Mas. 
problema, que é o da oferta da na verdade, o papel fundamen
sala de aula. O terceiro pon- tal do Minsitérfo tinha sido. 
to, eu me permitiria pedir a até então, o papel da univer
v. Ex~ que refletisse sobre sidade. Tanto que, para mim, 
ele, não gostaria de dizer que quando assumi o Ministério, 
discordo, mas pediria que V. era penoso verificar que, em 
Exa refletisse. Esses dados São Paulo, nós não tínhamos 
nyméricos sãoNmuito pe~igosos. uma universidade federal que 
Ja tive ocasiao~ como Minis- merecesse respeito. comparada 
tro, de responder ao Senador com a us~. que era estadual. o 
João Calmon, quando S. Exa era Paraná, lembro-me. tinha três 
Deputado. No Brasil, por exem- universidades estaduais. E eu 
plo, o que se gasta em educa- ,vi que, dentro de pouco tempo, 
ção não está apenas na rubrica a própria área federal. o 
do Ministério da Educação. V. MEC," teria menos possibilidade 
Exa sabe que se faz educação inclusive de influir, do que 
nos Ministérios militares, nas outrora, sobre ·o ensino funda
Escolas Militares: Escola Na- mental. E v. ExA deu um número 
val, Escola de Aeronáutica, ai que me espantou agora, por
COlégio Militar, Escola Prepa- que, quando eu deixei o Minis
ratõria de Cadetes. Faz~se e- tério, nós ainda tínhamos mais 
ducação no Ministério das Re--de 50% do ensino superior re
lações Exteriores, no Institu- lacionado com o MEC. E V. Ex• 
to Rio Branco. Faz-se, ou deu, se não me engano, 27%, 
fazia-se~ educação no Ministé- não é? Apenas isso: de todo o 
rio da Saúde, nas Escolas de alunado superior. 27% apenas 
Enfermagem de· a 1 to padrão .. En- vi ncu 1 ados aos recursos do 
tão, era preciso verificar a MEC. õesculpe, mas seria o de
soma desses valores, para sa- sejo de quem passou por aquele 
ber quanto estamos aplicando. Ministério quatro anos três 
Mas, de antemão, concordo que meses e quinze dias, e saiu 
ainda se aplica pouco. Concor- frustrado, depois de ver o que 
do com Roberto Campos: ainda aconteceu com a reforma do en
se recebe pouco e se aplica sino fundamental, que foi des
mal. E o ponto que V. Ex~ mos- figurado ao longo do tempo, a 
trou aí: esta fuga de 52% dos Lei n~ 5.692, e o fracasso do 
valores - se guardei bem os Mobral. De maneira que eu acho 
dados de V. Ex~ -para chegar que o discurso de V. ExA ~em a 
s6 a 48% no destino do dinhei- maior importância, exceto para 
ro, do investimento. Em pri- aqueles cujos ouvidos estão 
meiro lugar. não podíamos cha- fechados à voz daqueles que 
mar isso de despesa, nunca! eles não gostam de ouvir 
Era, como V. Ex 4 disse, falar. 
investimento. Tem que ser in-
vestimento e ainda produtivo. O SR. JUTAHY MAGALHÃES 
Só que. segundo ~iaget, ele -Nobre Senador .varbas ~assa
leva 14 anos para reproduzir, rinho, eu iniciaria dizendo 
e muitos governantes não gos- aquilo a que, ontem, me refe
tam de esperar pr'oj etos de 14 r i . quando v·. Ex31 fez um pro
anos. ~referem uma· ponte, que nunciamento: V. Exa enriqueceu 
é feita dentro do seu muito o meu pronunciamento. 
período. Mas isto não é uma mera forma

lidade, eu não digo isto de 
O SR. UUTAHY MAGALHÃES Nem uma maneira formal. porque1 todos têm o curto período de realmente~ o aparte de v. Ex 

15 anos para governar. (Ri- vem mostrar o conhecimento que 
sos.) · v. Ex4 tem da matéria. v. Ex31 

foi um dos Ministros mais bri
O Sr. Uarbas Passarinho - A- lhantes que nós tivemos no e

inda tem mais isso. Foram pou- xercício dessa árdua função no 
cos os que tiveram; aliás, pa- Ministér-i"o"da Educação, e veio 
rece· que·só um. Outro ponto dar margem para que se d1scu-

i 

I 
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tisse essa questão da educa
ção, que o nobre Senador João 
Calmon e tantos outros, aqui, 
abordam, e mostrar que o pro
~lema não e apenas de recur
sos~ de aplicar bem QS recur
sos e de querer fazer uma po
lítica, como V. ExA disse! 
para 'surtir os efeitos daqui a 
14 anos. · 

A' 'àducaçéo. hoje, para mim 
como para V. ExA -e acho que 
P.ara todos os que aqui estão -
é um problema básico do País. 
Nós •temos que iniciar umà ver
dadelra guerra neste Pafs para 
educar o nosso povo, começar 
uma educação de base. mesmo. 
Vamos começar de novo, vamos 
reiniciar a nossa caminhada, 
vamos aplicar os nossos recur
sOs para fazer com que os me
ninos de hoje - que serão os 
rapazes de amanhã, e os homens 
num futuro mais distante 
cheguem até as universidades 
ou delas saiam com capacidade 
para fazer com que este Pais 
tenha ama maior produtividade, 
tenha um maior desenvolvimento 
e, no setor de tecnologia, não 
fique tão atrasado como nós 
estamos hoje. Por isto, sr. 
Senador, agradfço muito o a
parte de V. Ex 

Ouanto ao problema das esco
las públicas, V. Ex~ tem toda 
razão'. Acho que nenhum de nós 
aQui, talvez. levasse seus f.i
lhos ou seus netos para se e
ducarem nessas escolas, porque 
a oferta do ensino nas escolas 
p~blicas está totalmente dete
riorada. Há poucos anos, há 
uma ou duas décadas, muitos de 
nós ainda poderíamos levar os 
nossos filhos, os nossos netos 
para aprenderem nas escolas 
públicas. o Colég1o Pedro II, 
no Rio de Vaneiro, o Colégio 
da Bahia, na Bahia, eram esco
las que pessoas de nfvel médio 
bUscavam, pelos professores 
que exerciam suas funções pe
dagóQicas lá. Hoje nao. por 
qualquer razão, por qualquer 
motivo, as escolas foram per
dendo a sua qualidade, não é 
tanto a questão da mensalidade 
das escolas. 

Outro di a. V. Ex A deve 1 em-. 
brar, discutfamos sobre a pu
nição que estavam dando a um 
diretor de escola. e eu, apar
teando v. ExA, tive a oportu
nidade de dizer que tem que 
haver escolas privadas, porque 
não existe uma oferta para que 
todos os brasileiros em idade 
escolar busquem a escola pú
blica e. principalmente. como 
disse. a qualidade dessa esco
la. Quanto às mensalidades. 
~ssa livre negociação pode ser 
negociação. mas livre não é. É 
uma forma apenas de fugir um 
pouco da questão, entregando 
para uma discussão e retirando 
a responsabilidade do 
Ministérfo. Acho que af foi um 
equívoco do nosso Ministro. 

Quanto ao Mobral, V. Ex~ tem\Não sabia que v. Ex~ tinha a 
toda razão. Tive oportunidade educação como prioridade, quer 
de visftar o Mobral. Tenho um dizer. a chave para solução de 
ti o - Jacy Maga 1 hães - que era todos os prob 1 emas não so hu
muito ligado a esse assunto e manos. com referência à pró
ele fez muita questão que eu pria pessoa a ser formada, 
fosse visitar o Mobrall porque mas, também, comunitários e 
eu. tinha feito uma cr tica à nacionais. Realmente, esse é o 
referida instituição. E vi re- problema. se nos dedicarmos a 
almente que eles tinham muito defender a educação e fazer 
espírito público. muito desejo dela prioridade nacional, es
de fazer funcionar o Mobral. taremos contribuindo para a 
Mas como V. ExA bem declarou, solução dos problemas econômi
não .houve uma continuidade. cos, dos problemas políticos. 
Portanto, a resressão era na- sociais e de todos os demais 
tural. e af estao os números, problemas. Não há dúvida algu
os dados estatfsticos. No Bra- ma. o . recurso humano é 
sil. temos dificuldades de da- indispensáve1, é a chave para 
dos estatísticos, mas as esta- a solução dos demais proble
tfsticas mostram que a regres- mas. Esse recurso humano é 
são foi tota1. Foi um tempo preparado através da educação. 
perdido e recursos perdidos Por isso, nobre Senador, 
por falta de uma continuidade congratulo-me com V. ExA por 
no ensino daque1es que tinham participar desse time espe
sido alfabetizados. cial, encabeçado pelo nobre 

Já falamos do ensino básico e 
dos dados numéricos. Realmen
te. V. Ex4 t~m razão em rela
ção às dificuldades que temos, 
o perigo em que às vezes. in
corremos, quando fazemos refe
rência a dados estatísticos. 
No Brasil. eles são muito fa
lhos, são muito diffceis de 
serem conseguidos. 

Ontem mesmo. eu estava discu
tindo com assessores desta Ca
sa, porque eu estava querendo 
informações a respeito de 
transferência de recursos para 
o Nordeste e não temos um dado 
concreto na base do que é que 
o orçamento vem cumprindo. da 
própria Constituição, na 
transferência de recursos para 
o Nordeste. Está sendo prati
camente impossível conseguir 
esse dado. Então, veja V. Ex~ 
corno é diffcil, neste Pafs, 
conseguirmos essas informações 
para poder transmiti-las com o 
desejo que sempre tenho de po
der transmitir alguma coisa 
comprovada, e não apenas vir 
aqui fazer um discurso para 
ter qualquer tipo de efeito 
polftlco ou publicitário, mas 
apenas transmitir aquilo que 
considero correto. Agradeço 
muito a V. ExA, que, com seu 
aparte, enriqueceu meu pronun
ciamento. 

o Sr. Antônio Lutz Maya 
-Permite v. exA um aparte? 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Com 
prazer, ouço o aparte de v. 
E.X'4 -

o Sr. Antônio -Luiz Maya 
- Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, sobre ser um dos mais 
assíduos freqüentadores deste 
plenário, V. Ex4 é, sem dúvida 
alguma, um dos que mais fazem 
uso , da palavra para tecer 
comentários e reflexões em 
cima de a·ssuntos os mais va
riados. Pela primeira vez, en
tretanto, ouço. hoje, v. Exa 
tratar do assunto educação. 

Senador~ aqui presente. Vanbas 
Passarinho, ex-Ministro da E
ducação, Senador João Calmon e 
outros que aqui defendem a 
educação. Sinto-me hoje rego
zijado e hei de sair deste 
plenário com a fé de que ho
mens do quilate de V. Ex 4 e 
dos demais que aqui citei te
nham a educação como priorida
de nacional. Vamos trabalhar 
para que o ?ais faça dela um 
instrumento de resgate da sua 
dignidade, do seu desenvolvi
mento. da sua projeção a nfvel 
internacional. Muito obrigado, 
nobre Senador. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES 
-Agradeço a V. ExA, que tem 
falado aqui constantemente a 
respeito dessa questão. V. Ex 4 

tem-se batido pela educação no 
Pafs com eficiência e com 
conhecimento. Por isso, se 
houvesse um time de educa~o 
aqui, V. Ex~ seria o capitão 
desse time. Há alguns anos. eu 
tive a oportunidade de, aqui 
no Senado, fazer pronunciamen
tos sobre a educação e, prin
cipalmente nas entrevistas que 
costumava dar no meu Estado. 
Nesse pe~fodo em que passei um 
mês no meu Estado. como eu não 
era candidato. eu podia parti
cipar de entrevistas, a convi
te das emissoras de televisão. 
Nessa ocasião. eu procurava 
chamar a atenção para o assun
to educação, que deve ser a 
nossa guerra. a guerra de to
dos nós, não apenas do Governo 
e, sim, de toda a sociedade, 
para levar a educação a um 
maior número de pessoas, por
que, só através da educação, 
nós atingimos o pleno desen
volvimento~ em bases sólidas. 
Por isso, V. Ex~ pode contar 
comigo na luta que tem empre
endido neste plenário. No que 
depénder de mim, procurarei 
a~udá-lo. Porém, mais do que 
nos, Quem tem que ajudar, ho
je, é o Governo brasileiro. 

Sr. Presidente, antes de en
cerrar, gostaria de dizer .. ~ 

' ' 

I 
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O Sr. Ney Maranhão - Permite
me V. ExA um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
todo o prazer. Aliás, como V. 
Ex• vai-me apartear sobre o 
assunto, antes de prosseguir, 
concedo c aparte a·V. Ex4 

O Sr. Ney Maranhão - Senador 
~utahy Magalhães. incorporo-me 
à solidariedade prestada pelo 
nobre Senador Jarbas Passari
nho ao pronunciamento de V. 
ExA. no aue tanQe a esse as
sunto de suma importância. 5~
nador uutahy-Magalhães, todos 
nós o conhecemos pela sua bra
vura. pela sua luta intransi
gente. quando se trata da coi
sa pública e pela seriedade 
como que encara o mandato de 
Senador pela Bahia. E mais 
CIUBndo se trata de ass_\,mtos do 
Nordeste, V. Ex~ é um leão, v. 
Ex~ os defende intransigente
mente, v. Ex~ acaba de lembrar 
o problema do ensino público. 
Recordo-me gue em Pernambuco 
temos Ginasio Pernambucano. 
Era um ginásio onde quem en
trava de lá safa sabendo. In
felizmente, tenho que Concor
dar com V. Ex~ Atualmente. no 
Nordeste. a grande maioria dos 
professores municipais ganham 
menos que o salário mfnimo daf 
a Qrande queoa no nfvel do 
en1,no. Solidarizo-me com V. 
Ex na posição de Lfder em e
xercício do Governo. Ele está 
na obrigação de examinar com a 
devida seriedade essa matéria. 
Portanto. nobre Senador Jutahy 
Magalhães. apóio v. Exa nessa 
luta. que não é apenas sua, 
mas de todos nós. em favor da 
educação para o nosso povo. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - A-
gradeço, Senador Ney Maranhão. 
V. Ex~ sabe que o nosso Nor
deste é que mais necessita de 
um trabalho efetivo nessa 
área, não só devido ao alto 
índice de analfabetismo. mas 
pela continuidade do ensino. 
Não basta aprender a ler e a 
escrever. é preciso dar uma 
educação integral que leve até 
à ponta final. que é a tecno
logia no,Brasi1. Isso nos tem 
faltado. E um trabalho de mui
tos anos. não de um ou de dois 
governos; é um trabalho que 
vai demorar mais de uma década 
para surtir os efeitos neces
sários. 

Mas é um trabalho que tem ~ue 
ser iniciado. e já, porque 
perdemos muito tempo nessa 
área. Chega, neste momento, o 
nobre Senador Uoão Ca1mon, que 
sabe o quanto já perdemos nes
sa área da educação. E. como 
disse, não é só questão de re
cursos. mas de uma política 
vo_ltada exatamente para a edu
cação do povo brasileiro. 

O Sr. Ronan Tito- Permite V. 
Ex.a.'? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois 
não, meu Líder. 

o Sr. Ronan Tito - Nobre se
nador Jutahy Magalhães. vinha
mos, o Senador João Calmon e 
eu. conversando justamente so
bre educação e,· principalmen
te, eu fazia algumas revela
ções, a1Qumas já conhecidas do 
senador. João Calmon. do ful
cro, da linha mestra da minha 
campanha coma candidato ao Go
verno do Estado de Minas Ge
r~is. que felizmente. ou infe
lizmente. foi frustrada. frus
trada não totalmente~ porque 
foi um momento de pregação 
extraordinário. Todos nós po-
1fticos. principalmente nós 
parlamentares. sabemos da im
portância da pregação, do pro
selitismo, de falar daquilo em 
que a gente acredita. Não per
di um segundo. Nos palanques e 
nos programas de televisão eu 
d1zía sempre, reafirmando, co
ma um pregador no deserto. o 
seguinte: este Pafs só tem so
lução se investir maciçamente 
na educação. E a minha propos
ta, porque tenho a impressão 
de que la, pelo menos não teve 
a repercussão que eu esperava. 
era simplesmente isso; inves
tir 50% do orçamento na educa
ção, para não permitir que fi
casse _uma só criança em idade 
escolar fora da escola. Isso 
não é sonho~ isso não é quime
ra. não. La, em Uberlándia, 
fizemos essa experiência, uma 
cidade, é verdade, rica. mas 
um Município com 4.040 quiló
metros quadrados e com mais de 
10% da população na zona 
rural. Foram colocadas peruas 
à disposição dos estudantes. e 
quando o Prefeito Zaire Resen
de, que virá para cá, pois 
foi eleito Deputado com uma 
votação expressivfssima, ter
minou o seu mandato, ele ia 
para a televisão ~ dizia: se 
existe uma só criança em idade 
escolar fora da Escola de i~ 
Grau. por favor, denunciem. A 
Suécia. em 1856. criou o Ensi
no de 1A Grau obrigatório com 
9 anos; o Canadá, o Ensino de 
1A Grau, também de 9 anos, é 
obriQatório até hoje. No final 
do seculo pass~do no Japão - e 
muita gente está querendo des
cobrir o milagre do Japão no 
após guerra, devemos nos lem
brar que o Japão foi o Pais 
que deu trabalho aos aliados 
pela sua potencial i_dade, pela 
sua competência já naquele mo
mento- resolveram os dirigen
tes japoneses investir 50% do 
orçamenta em Educação, durante 
50 anos. E hoje nós temos o 
Pais paupérrimo de riquezas 
naturais e com um povo riquís
simo. ao contrário desse nosso 
País que é um Pafs riquíssimo 
com um povo paupérrimo. Aliás, 
nobre Senador. aproveitando 
esse aparte que V. Ex~ gentil
mente me concede, gostaria 
também de fazer uma constata
ção muito Triste das últimas 

eleições para essa. Impressio
nou-me muito o empobrecimento 
do povo mineiro. quero crer 
que, de resto, do povo 
brasileiro. O empobrecimento 
geral do povo. não estou di
zendo da classe média que teve 
o seu recurso apreendido pelo 
Presidente Collor~ estou di
~endo do povão, nós temos que 
investir não só no Ensino de 
1~ Grau, nós temos que inves
ttr no ensino universitário 
pós-graduação. tecnologia' 
etc. Mas, se nós não fizermoS 
investimentos maciços muito 
empobrecido. Mas estou convic
to, evidente na Educação de 1R 
Grau, para suscitar os verda
deiros valores e ficarmos com 
esta escola elitizada e ser
vindo a uma pequena elite. 
cada vez a uma elite menor. 
não vamos sequer descobrir os 
nossos maiores valores. As ve
zes temos a pretensão de achar 
que os filhos dos ricos são os 
mais inteligentes, são os que 
têm a melhor oportunidade. 
Acho que o primeiro deg~au é 
este. Nobre Senador, embora 
tivesse uma votação que eu di
ria perto do ridlcu1o no meu 
Estado. gostaria de comunicar 
a V. Ex~ e a este Plenário que 
valeu a pena a pregação. Quero 
pregar isso enquanto tiver 
mandato, enquanto tiver vida. 
se não investirmos maciçamente 
na educação, se continuarmos a 
permitir que esse escândalo de 
milhares e milhares de crian
ças fiquem sem a oportunidade 
de fazer o 1~ grau, este Pafs 
vai ficar no subdesenvolvimen
to, culpando. ou senão fazendo 
como cachorro~ correndo atrás 
do próprio rabo. De maneira 
que estava indo até à Mesa 
cumprimentar os amigos, quando 
ouvi a pala\l'ra máQiCa "educa
ção". Cometi ate um equívoco 
de campanha, Quando dizia, na 
televisão, Que precisávamos 
investi~ 50% que era meu 
compromisso -do orçamento na 
cabeça das crianças. Veja V. 
ExA o quanto estamos distan
ciados do grande povão. Um 
professar de Lingüística me 
disse, certa vez, que 
"investir" para a maioria do 
povão é mais ou menos como a 
vaca faz: correr atrás das 
pessoas, Educação também era 
mais ou menos isso: menino sem 
educação, que-quer dizer - me
nino maleducado em casa. Tive
mos que fazer uma decodifica
ção da nossa linguagem para 
dizer que tínhamos de empregar 
50% dos nossos recursos, nas 
escolas. na inteligência das 
nossas crianças, para que elas 
pudessem se desabrochar e 
potencializar. Criamos outros 
s 1 ogans : "Educação pe 1 o 
Trabalho", "Educação para o 
Trabalho". Espero. sinceramen
te. que isso surta efeito
como ocorreu em Uberlândia. Lá 
o Dr. Zaire Rezende. enquanto 
prefeito, era olhado com maus 
olhos, porque não construiu, 
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durante seis anos, uma obra de 
placa -nenhuma. Resolveu in
vesti~ s6 na pessoa humana. na 
cabeça, na tnt~ligência, na 
saúde. E agora, depois de ter
minado o mandato, dois anos 
depois, recebe uma votação, 
consagradora. G~aças a Deusl 
Muitas vezes o povo pode demo
rar um pouquinho a entender e. 
principalmente. por causa das 
propagandas muito bem veicula
das pelas empresas de 
publicidade. Mas, se Deus qui
ser, o povo brasileiro há de 
perceber o mais rápido possí
vel que se nós não levarmos a 
educação a sério, se não le
varmos o País a sério, conti
nuaremos sendo isso af: neste 
ano mais pobre do que no ano 
passado. nesta década mais em
pobrecidos do que na década 
passada. Oescu1pe v. ExA por 
ter-me alongado, mas é que o 
assunto é por demais interes
sante. Gostaríamos de, todas 
as vezes em que ti vermos opor-
tunidade~ voltar a este assun
to, pregar~os, nem que pareça, 
no princípio, que estamos pre
gando no deserto. Um dia, quem 
sabe~ os ~overnantes e a popu
lação brasileira vão se cons
cientizar de que sem investi~ 
na educação - e a educação tem 
um custo alto- de mane1ra ma
ciça, sem per~itir que f1que 
uma só criança do 1~ Grau fora 
da escola - e hoje não tenho 
mais dúvida; tenho certeza -
vamos ficar como caudatá~ios 
das grandes potências, com uma 
economia periférica das econo
mias centrais. Esta ê a cons
tatação qúe faço, que a minha 
experiência me p~rmite fazer, 
e agradeço a V. Ex~ pelo 
aparte. 

O SR. dUTAHY MAGALHÃES.- A
gradeço t~mbém a v. tx~, por
que. felizmente, este pronun
ciamento que fiz numa sexta
feira, de manhã - normalmente 
aqui temos poucos Srs. Senado~ 
res presentes - deu motivação 
a um debate que acredito que 
seja profícuo. Nós. no senado, 
também falamos alguma coisa 
séria, não apenas aquilo que 
muitas das vezes levam uma i
magem do Senado ou da Câmara 
para o público brasileiro. 

Mas daqui já tinha discutido 
também, nobre Senador Ronan 
Tito, a respeito da universa
lização do ensino básico, isto 
é o principal. Para mim, o ín
ve~timento principal é no en
sino básico. O que vem depois 
é uma conseqüência exatamente 
desse ensino básico e daí va
mos passando para outros ní
veis do ensino brasileiro. Mas 
acho que nós dependemos de tu
do, V. ExA, fa1a no empobreci
mento da população de Minas 
Gerais, que é nacional. E uma 
das razões é exatamente a fal
ta de preparo que temos com o 
nosso povo, além de todos a
queles fatores económicos que 

nós sabemos o da concentração 
da renda naciona1. Mas n6s só 
pode~os propiciar um desenvol
vimento à nossa população po
bre, menos favorecida pela 
sorte~ através da educação, 
por onde poderão Qalgar o seu 
espaço. v. ExA c1tou o Ja~ão. 
V. E-xA sabe ~ue no Japão há 
aquele compromisso entre em
presa e empreg~do para não ha
ver dispensa. E quase uma ver
gonha para o empresário ter 
que despedir o seu empregado 
mas, também, o empregado tem a 
preocupação de pela educação 
ir galgando os diversos de
graus de sua empresa: e quando 
atinge um nível, busca _uma e
ducação a mais, um aperfeiçoa
mento a mais para poder galgar 
o degrau seguinte. E todo esse 
desenvolvimento nacional do 
Japão, no meu entendimento, 
'teve como base~ realmente, a 
Educação. 

V. EX~ cita o exeMplo deU
ber1ândia~ que demonstra que 
também. as vezes, há o reco
nhecimento de um trabalho. 

V. Exa disse que o ex
prefeito não fez nenhuma obra 
de cimento armado. mas reali
zou a principal das obras. 

Eu poderia citar o exemplo da 
campanhe de meu pai na Bahia, 
em 1958. 

Quando iniciou a sua campanha 
e praticamente ninguém acredi
tava em seu êxito, ele citou o 
exemplo de três operártos que 
estavam fa%endo uma constru
ção. 

PerQu~taram ao primeiro 
operar1o o que estava fazendo 
ali: "Estou colocando uns 
tijolos", perguntaram ao se
gundo. "E você. o que está 
fazendo?" - 11 Estou fazendo a 
argamassa"; perguntaram ao 
ter-ce.iro: 11 E você, o que está 
fazendo? 11 e ele. com os o-
1 hos br f 1 hantes: "Estou cons
truindo uma catedral". 

Então, essa é a catedra1 Que 
precisamos construir no Bra
sil, a catedral da Educação. 
porque através dela é que te
remos, então. um desenvolvi
mento verdadeiro. 

O Sr. ~cão C3lmon - Permite
me V. Exa um aparte, nobre Se
nador Jutahy Magalhães? 

O SR. dUTAHY MAGALHÃES - Com 
todo o pra~er, e não poder1a 
deixar de ter o aparte de V. 
Ex~ 

Gostar1a que V. ExA me desse. 
agora, as lições necessárias. 
Senador João Calmon. 

O Sr. ~oão ca1mon- Nobre Se
nador Jutahy Magalhães, o seu 
pronunciamento está sendo mui
to instrutivo para mim, pois 

v. ExA adiciona ~lguns deta
lhes realmente da maior impor
tância para o êxito dessa ba
~a1ha em que estou empenhado 
há mais de vinte anos. Consi
dero os 50 anos da minha vida 
não dedicados à educação como 
um tempo perdido. Defendendo a 
mesma tese de V. Exa sobre a 
alta prioridade que deve ser 
dada ao ensino fundamental, já 
foi tomada 1nictativ~ da maior 
relevância. A Associação de 
Secretários de Educaçao do 
Brasil e o Deputado Osvaldo 
Coelho, obviamente todos con
tando com a minha modesta co
laboração, argüíram a incons
titucionalidade do orçamento 
do co~rente ano de 1990 e vão 
argüir, também a inconstitu
cionalidade da ~~oposta orça
mentária dv próximo ano. por
que anbas desrespeitam o art. 
60 das Disposições Transitó
rias, que dete~mina que nos 
próximos dez anos. a partir da 
data da promu1gação da nova 
Constituição. devem ser reser
vados 50% dos recursos a gue 
se refere o art. 212~ que e a 
nova versão. de minha autoria. 
da Emenda Calmon. para a erra
dicação do analfabetismo e u
niversalização do ensino 
fundamental. Até agora, depois 
de promulgada a nova Consti
tuiçao. o Governo Federal não 
destina nem 15% dos recursos 
para a educação ao ensino 
fundatnenta 1 . o quadro só va 1 
mudar com o lançamento desse 
novo plano de responsabilidade 
do Pres1dente Fernando Co11or. 
criando esse projeto de alfa
betização e cidadania Pro
grama de Alfabetização e Cida
dania- que reserva 10 bilhões 
para este ano e 40 bilhões 
para o ~róximo ano. Mas isso 
ainda não vai resolver o pro
blema. Nós só vamos resolver 
efetivamente o problema angus
tioso e dramático da educa;ão 
se nós. como ocorreu no Japao, 
exemplo que acaba de se~ 1em
brado pelo nobre Senador Ronan 
Tito. destinarmos até 50% do 
Orçamento para a educação. In
fe 1 i :zmentE:.. nobre Se.nador · Ju
tahy Magalhães. essa batalha é 
extremamente difícil, porque 
nem sequer uma emenda que eu 
apresentei à Lei de Diretrizes 
Orçamentá~ias obrigando o Po
der Executivo a enviar ao con
gresso Nacional, juntamente 
com e proposta de orçamento, 
uma demonstração minuciosa de 
como cumpriu o art. 60. uma 
demonstração minuciosa. deta
lhada~ circlmstânciada, par-a 
usar vários adjetivos 
semelhantes. O meu artigo foi 
aprovado, essa minha emenda 
foi aprovada na Lei de Dire
tri%es Orçamentárias e por 
mais incrível que possa pare
cer, foi vetado. Obviamente, 
vou tentar uma nova batalha: 
ver se será possível derrubar 
esse veto, que representa um 
golpe mortal em uma das ini
ciativas mais felizes da As-
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semb1éia Nacional Constituin
te, que. através do art. 60. 
garante a erradicação do anal
fabetismo e muito ~~is do que 
isso, garante a universaliza
ção do ensino fundamental de 8 
anos, no prazo de 10 anos. V. 
ExA está dando, como semp~e~ 
uma magistral contribuição pa
ra a solução do problema da 
educação. Aproveito a oportu
nidade para congratular-me 
também, com o Senador Ronan 
Tito, que desfralda uma nova 
bandeira, de inspiração nipó
nica, procurando destinar 50% 
do orçamento para a educação, 
exatamente como foi feito em 
1858, no Japão, pelo Imperador 
Matsuhito, da dinastia Meiji. 
Graças a essa iniciativa, o 
Japao transformou-se numa po
tência mundial que desafiou os 
Estados Unidos, e hoje supera 
os Estados Unidos em vários 
setores da indúst~ia. Muito 
obrigado pela oportunidade que 
me deu de partic1par do seu 
valioso e importante pronun
ciamento. 

O_ SR. .JUTA!iY MAGA-
LHAES -Agradeço a V. ExA a o
portunidade de fazer constar, 
no meu discurso, o aparte de 
v. Ex~. a participação de V. 
ExA, que é o batalhador-mar 
desta casa. na educação. 

Quero dizer a V. Ex~ que tive 
a oportunidade de referir-me, 
no meu pronunciamento. exata
mente a esse dispositivo das 
disposição transitõrias. mos
trando que, no Orçamento pas
sado, chegaram a conclusão, na 
discussão, de que se essa nor
ma fosse aplicada não teriam 
recursos para fazer o trabalho 
a que o Ministério se pro
~unha. Na realidade, teria que 
a norma ser aplicada e se o 
Ministério tivesse dificulda
des. que buscasse novos recur
sos~ 

v. ExA bem disse é uma bata
lha dificil, que até o veto, à 
simples demonstração da apli
cação dos r~curso-s ti vemos que 
engolir. E-dificil termos as 
condições. Uma preocupação que 
nós, no Senadoy deveríamos ter 
e a de 'nos aperfeiçoar para 
i~so, a de fazer com gue ti
vessemos, aqu1, condiçoes de 
buscar as informações corretas 
a respeito da aplicação or
çamentária e se as normas 
constitucionais estão sendo 
e tendidas. 

Tive a oportunidade também. 
na discussão deste meu pronun
ciamento, de most~ar que on
tem, em conversa com os Asses
sores aqui da Casa, para um 
pronunciamento que pretendo 
fazer na próxima semana, a 
respeito do Nordeste, eles não 
tinham condições de obter os 
dados necessários para saber 
se as normas constitucionais 
de aplicação dos reCursos no 

Nordeste estão sendo atendi
das~ porque não dão as infor
mações, recusaf}l-se a dar essas 
informações. E difícil para 
nós. Nós não estamos ainda to
talmente aparelhados para sa
ber como estão sendo feitas 
essas transferências de recur
sos. 

o Sr. Ronan Tito- v. Ex 4 me 
permite um aparte? 

O SR . .JUTAHY MAGALHÃES - Con
cedo o aparte a V. Ex~. 

O Sr. Ronan Tito - Nós esta
mos também assistindo, aqui no 
Congresso Nacional. após a As
sembléia Nacional Constituin
te, a uma anomalia ou a uma 
tolerância exagerada, no que 
diz o nosso Regimento Comum. 
em que o Orçamento tem, como 
sede, um ano, a Cêmara dos De
putados e. no ano seguinte, o 
Senado Federal. Há alternân
cia. no Regimento Comum. Por 
dois anos consecutivos, o Or
çamento ficou na Câmara dos 
Deputados. Temos que estar a
lerta. porque não só o Orça
mento tem que vir no próximo 
ano para o senado Federal. 
como o Presidente deve ficar 
aqui no Senado. Não há nenhum 
menos cabo pela competência e 
pela capacidade da Câmara dos 
Deputados~ No entanto~ também. 
seria desconhecer o obvio se 
não afirmássemos. aqui, que 
temos no Senado Federal, a co
meçar do Prodasen equipamentos 
e1etr6nicos que nos darão mui
to melhores condições para 
fiscalizar a aplicação do 
Orçamento. E o que me fez pe
dir a v. ExA esse aparte foi a 
lembrança do trabalho que V. 
EA fez junto ao Banco Central. 
a qual pude secundar, para a 
interligação do computador do 
Banco Cent~al com o do Senado 
Federal. Se prosseguirmos o 
trabalho da iniciativa de V. 
E~ 4 • não só para o banco Cen
tral mas também para o Minis
terio da Economia, com certeza 
teremos como fiscalizar. Mas o 
primeiro passo que temos que 
dar neste sentido, salvo me
lhor juízo.- seria lutar para 
que se faça cumprir o Regimen
to Comum, ou seja, que a Co
missão de Orçamento venha para_ 
o Senado Federal e que o seu 
Presidente seja Senador, cum
prindo, como eu já disse, dis
posíção do Regimento lnterno. 
A partir dai, podemos, então, 
prosseguir aqueli trabalho i
niciado por v. Ex , da inter
ligação do serviço de computa
ção. numa· fiscalização com 
maior eqüidade da aplicação 
oriamentária. Agradeço a v. 
Ex a oportunidade do aparte. 

O SR . .JUTAHY MAGALHÃES- V. 
ExA tem razão quando lembra 
esse episódio em que v. Ex~ 
teve uma grande partici~ação. 
Com o prestígio de v. Ex pude 
convencer o presidente Ibrahim 

Eris a faze~ esse contato com 
o Senado. 

Ainda 
clusão 
mente. 
bem as 

não chegamos a 
perfeita desse 

i nfe 1 i zmente, 
razões. 

uma con
en'trosa

não sei 

V. ExA lembra bem, eu tive a 
oportunidade de, convocada po~ 
V. Ex 4 , dirigir-me apresada
mente à Com1ssao de Orçamento, 
para levantar uma questão de 
ordem a respeito dessa norma 
regimental que estava sendo 
descumprida do episódio da re
eleição da atual Mesa da Co
missão de Orçamento. Espero 
que desta vez V. Ex~. como Lf
der da maior Bancada do Sena
do. com a ajuda dos outros lí
deres, conslga faze~ com que 
realmente o Regimento seja 
cumpri 99 . ,__. 

Peço aos dois Lideres, Sena
dores Ronan Tito e 0arbas Pas
sarinho~ a atenção para um 
fato que só as Lideranças te
rão condições de evitar que os 
~ecursos orçamentários sejam 
aplicados para a eleição de 
determinados parlamentares. 
Isso foi uma ve~gonha no meu 
Estado. E depe~de das 
Lideranças. V. Ex~. Senador 
Ronan T1to, já teve uma parti
cipação muito grande para ten
tar evitar isso, mas aquilo 
que V. Ex~ procurou evitar 
voltou e nesta eleição, tive
mos a comprovação do que se 
pode fazer com isso. 

Sr.Presidente, a~radãço a 
gentileza de V. Ex , que só 
agora está piscando a luz ver
melha, pois já devo ter ultra
passado o recorde do Senador 
Jarbas Passarinho no dla de 
ontem. 

o senador Afonso Sancho 
chamou-me a a'tenção perguntou
me se eu tinha visto um pro
grama de televisão- não sei 
se foi o "Bom dia Brasil", ou 
se foi outro com a presença do 
Presidente do Tribunal Supe
rior Eleitoral. S. Ex~ teria, 
segundo informações, ·do Sena
dor Afonso Sancho. declarado a 
possibilidade da anulação da 
eleição no meu Estado, por 
causa da suspeição do Tribunal 
Re2ional Eleitoral. Veja v. 
Ex a que ponto chegamos. So
mos realmente um Estado sui 
geheris. Gostaria de ver o Es
tado proclamar um vencedor, 
mas vencedor com uma vitória 
obtida honestamente. Isso não 
será possfvel. 

Sr. Presidente, quero deixar 
agui este ponto de interroga
çao.: será que chegaremos a 
tanto? Espero que não. 

Era o que tinha a dizer. Sr. 
Presidente. 

(Muito beml Palmas.) 

. 
f 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) A Presidência, ao 
congratular-se com o ilustre 
orador e seus não menos ilus
~res aparteantes, registra, 
com sa~isfação, o tema e o 
tratamento que lhe foi dado 
nesta manhã. Regozijo-me sem
pre. porque passei a denominar 
as sessões as sextas-feiras, 
pela manhã, de verdadeiras 
tertúlias, onde os assunto~ 
mais importantes são tratados. 
os Companheiros podem imaginar 
a frustação deste velho educa
dor, que educador é desde 
1934/35 -alguns dos Srs. Se
nadores ainda não tinham nas
cido por ficar emudecido 
aqui. Mas ouvi tanto e tão boa 
coisa que m~ sinto 
recompensado. 

Informo ao nobre Senador Vu
tahy Magalhães que S. ExA não 
ultrapassou o réco~de 
do Guiness Book do Senador 
~arbas Passarinho. 

Com a palavra o nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL 
SE. Pronuncia o seguinte 

discurso~) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores inicialmente, 
desejo congratular-me com o 
eminente Senador Uutahy Maga
lhães, pelo brilhante discurso 
que acaba de pronuciar, refe
rente ao problema educacional 
no Pais. E não só o seu dis
curso, mas também dos apartes 
~ue recebeu de eminentes sena
dores que apoiaram o seu opor
tunissimo pronunciamento. ao 
qual me associo. eminente Se
nador Uutahy Magalhães, com a 
maior satisfação. 

Sr. Presiôente Srs. Sénado
res. ocupo a tribuna desta 
Casa para abosdar um tema que, 
apesar da importância, da com
plexidade e da problemática de 
que se reveste. ainda não me
receu a atenção das duas Casas 
do Congresso Nacional.. Tem 
sido feito vista grossa a res
peito desse problema que pare
ce mas não é insolúvel: a in
segurança do tránsito. 

O Brasil tem quatorze milhões 
de veiculas que circulam dis
ciplinados por dezoito leis 
federais, uma emenda constitu
cional, seis decretos, doze 
decretos-leis, dois decretos
legislativos e setecentas re
soluções do Conselho Nacional 
de Trânsito. São regulamenta
ções que perderam a harmonia 
do conj,unto e tornaram-se de
satualizadas, ineficazes, be
nevolentes e inadequadas. 

Apesar de toda essa regula
mentação, o trânsito do Brasil 
é um dos que mais mata e muti
la impunemente em todo o 
mundo. Nova I arQue tem mais 
veículos e menos acideh~es do 
que São Paulo, detentor de 56% 

da frota nacional e que mata 
sete vezes mais do que o ~rân
sito da cidade de Tóquio, por 
onde circula o dobro de 
'(eículos. 

Em viagem ao exterior, pude 
observar o contraste entre a 
nossa realidade e a de outros 
paises·, quanto aos cuidados e 
ao respeito à vida humana. 
Comprovei o quanto ainda somos 
selvagens e mal-educados em 
matéria de trânsito. 

É inadmiss-ivel. Sr. Presiden
te. que um País como o nosso. 
a oitava economia do mundo. 
apesar do índice de desenvol
vimento cientifico e tecnoló
Qico, um dos paise_s mais avan
ç_ados _em matéria de comunica
ção e informática, seja recor
dista de mortes nas ruas e nas 
estradas, absolutamente 
evitáveis~ 

As nossas estatíst1cas são 
por todos COnhecidas: 1 milhêo 
de acidentes, 50 mil mortos, 
350 mil feridos e um prejuízo 
anual de mais de 1 bilhão e 
meio de dólares nos orçamentos 
domésticos, Previdência Social 
e. no conjunto. à própria eco
nomia nacional. Não estão al 
incluídos o sofrimento e as 
lágrimas das famílias 
enlutadas. 

o que fazer para reverter 
essa tendência crescente de 
acidentes. quando as causas 
não dependem exclusivamente do 
Governo? Os acidentes de trân
sito no Brasil são~ ainda, 
responsáveis por 64% das in
ternações hospitalares e. 63% 
das cirurgias de ortopedia e 
traumatologia. o que fazer, 
sobretudo sabendo-se que, se
gundo artigos de espeCialis
tas. 50% dos sinistros são a
tribuidos a ·motoristas 
alcoolizados? Isto nos causa 
revolta. 

o Detran do Distrito Federal, 
com base em pesquisa sobre o 
ano de 1963, concluiu que o 
comportamento do motorista. a 
perda do controle da direção e 
o excesso de velocidade foram 
responsáve1s por 95% dos casos 
estudados. Assim, são quatro 
os fatores causadores de 
acidentes: o motorista, o vei
culo, o pedest~e e a estrada. 
em suas condições técnicas ou 
estado de conservação. 

Às vezes, a própria estrada 
é. potencialmente, a causadora 
do acidente·, quando associada 
a outros fatores. o Eixão de 
Brasil ia tem sido permanente
mente denunciado como um er~o 
h1 stóri_co. em · sua concepção 
origin81: uma. pfsta de alta 
velocidade cortando ao meio a 
cidade, sem disposftivos efi
cientes e adequados de segu-· 
rança para ~:~assagem dos 
pedestres. 

A chamada Ponte dos Estudan
·tes, que interliga a L-2 Norte 
e a Esplanada dos Ministérios. 
segundo Charles Whight~ técni
co em planejamento de trans
portes e autor de aprofundado 
estudo sobre "a morte no 
trãnsit.o". pode ser considera
do o viaduto mais patológico 
do mundo, com o afunilamento 
de duas p·istas em uma e. logo 
em seguida. a redução das três 
faixas em uma e meia. numa 
curva de 45· .graus. o que se 
trans~orma em verdadeira arma~ 
dilha pa,ra inocentes, incautos 
e impr-udentes. 

Por questão de justiça. re
gistro que o atual Governo do 
Distrito'Federal vem desenvol
vendo medidas fiscalizadoras e 
de prevenção de.acidentes. o 
patrulhamento no Eixão. segun
do dados publicados, reduziu 
em mais de 50% o número de a
cidentes nestas vias perigosas 
do Distrito Federàl. Mas sabe
mos que. embora louváveis, 
tais medidas não resolvem de
finitivamente o problema. 

Os Estados Unidos têm o dobro 
da população brasileira e dez 
vezes· mais carros. Entretanto. 
temos no Brasil duas vezes 
mais acidentes. E não se diga 
que o Governo não tem tomado 
iniciativa. visando a minorar 
essa situação. Há cerca de 12 
anos. iniciaram-se os progra
mas de educação para o trânsi
to nas escolas. O atual Gover
no criou. há pouco tempo. o 
Programa Nacional de Segurança 
no Trânsito, do qual não ~emos 
ainda estatística suficientes 
para avaliação. O Governo tam
bém considerou 1990 como 11 0 
Ano Brasileiro da Segurança no 
Trâns i to" , e vá r i as empresas 
privadas já aderiram à campa
nha. investindo razoável soma 
de recursos na divulgação e na 
conscientização de medidas 
preventivas. 

Além da falta de uma postura 
pos"i ti v a e responsáve 1 dos mo
toristas e de cada cidadão, 
paira na sociedade uma cons
ciência de impunidade, relati
vamente aos crimes e infrações 
do trânsito. · 

o Anuário Estatístico do 
IBGE * de i966* em sua seção 
de "Justiça e Segurança 
Pública 11

, mostra que, em 1985, 
das 253 mil prisões efetuadas. 
9 mil por condenação judicial. 
não constam entre os motivos 
determinantes dessas prisões 
os crimes de trânsito~ 

Diz-se do 
trânsito que 
num acidente" 
de trânsito". 

delinqüente de 
~'for en\tolvido 
e não em .t~cri me 

No exterior, o uso do ci.nto 
de segurança é uma norma que 
todos resp~i'tam e são punidos 
se não o ütilizarem. No Bra-

I 
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sil, a resistência de pessoas crimes de trâsito não se tor
a determinada medida legal nem sempre impunes, como vem 
preventiva chega às r a i as do acontec.endo. 
absurdo. Um juiz ~ncedeu li-
mi na r a mandado de segurança O SR. LOURIVAL BAPTISTA 
impetrado por um advogado. de - Grato a V. Exa, eminente Se
Brasília que. multado. recusa- nadar Carlos Patrocfnio, pelo 
va-se a aceitar a multa e' a seu apa!"'te, que muito enr1(1ue
usar o cinto de segurança, ce o meu pronunciamento. V. 
apor cons1derá-1o uma limita- Exa disse uma verdade: a 
ção arbitrária e ilegal à sua impunidade. Existe, na verdade 
1 iberdade de andar desamarrado -·podemos di.zer -. uma guerra 
em seu próprio caro". de atropelamentos. Estou com 

V. ExA quando diz que. muitas 
O Sr. Cfrlos vezes. o responsável, o maior 

Patrocfnio -Permite V~ Ex um responsável, é o motorista. 
aparte? Muitos deles, viajam completa

mente embriagados. E isso faz 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Pois cOm que aconteça o que tem a

não. Ouço, com prazer, o apar- contecido, ou seja, lares per
te de v. ExA eminente Senador dendo os seus chefes. perdendo 
Carlos Patrocínio. ~~~~te:il~osalg~ d!;~i~dorp~~ 

O Sr. Carlos Patracf- nosso Pafs, quando isso não 
nic -Nobre Senador Lourival existe em outros países mais 
Baptista, V. ExA aborda um avançados, mais educados que o 
te~ de fundamental importân- nosso. 
c i a para a sobrevi da da popu- . 
lação brasileira. Os dados es- Também há o problema da Jus
tatfsticos estão aí substan- tiça, que não dá o suficiente 
cialmente apresentados e o aeoio àquelas causas que lhe 
termo comparativo com os Esta- sao apresentadas. 
dos Unidos já faz ver que o 
sistema de trãnsi to nacional .é Sou grato a V. Ex.A pelas suas 
verdadeiramente caótico. easta palavras, pelas sugestões que 
dizer que. como V. Ex 4 assegu- deu e as levarei em considera
rou, os Estados Unidos têm o ção. 
dobro de carros que circulam 
no nosso Pafs e tão-somente a Outro fato pitoresco. porém 

·metade dos acidentes. Sabemos evidente sintoma de impunida
des inúmeras causas, também ai de, foi revelado pelos jor
enumeradas por V. ExA, respon- nais. Resultados apurados pe
sáveis pelos acidentes de los computadores do Proderj, 
trânsito no nosso Pafs, Quase no primeiro semestre de 1988, 
sempre fatais, mas temos a relacionaram. entre os carros 
certeza de que a principal mais multados do Rio de Janei
causa está no motorista. Anti- ro, dois caminhões do super
gamente. os veículos não ti- mercado "Pingo Doce". de pro
nham tanta segurança. priedade de um português. Es
Ouebrava-se a barra de direção ses vefcu1os, jun~os. têm 
em colisões. Já vf, quando 1.041 multas. ainda não pagas. 
criança, vários acidentes com Os 3 milhões de multas atnda 
caminhões pau-de-arara, quando não pagas no Rio de Uanetro, 
morriam quase todos os passa- Sr. Presidente e Srs. Senado
geiros daquele caminhão. Hoje, res. somavam, em 1988, 120 mi
os carros têm mais segurança, lhões de cruzados novos, di
as pistas têm mais segurança, nheiro que. na época do levan
mas o motorista não está sendo tamento, daria para comprar 10 
punido conscientemente. Então, mil carros tipo Gal ou 3.600 
como V. Exa acaba de dizer, o ambulâncias. 
problema que transforma o Sra-
sil num pafs campeão em aci- É verdade que o fatalismo, a 
dente de trânsito é a impuni- impunidade. a inoperãncia e 
dade. Não existe nenhuma pri- também a morosidade da Justi
são ou nenhuma pena mais aus- ça, nesses casos, criem situa
tera com relação aos acidentes ções de inércia crónica rela
de trânsito. aos crfmes ocor- tivamente a medidas e inicia
ridos no trânsito. Chamamos de tivas que visem a mudar esse 
crimes porque podem não ser quadro dramático em gue nos 
voluntários, mas. às vezes, encontramos em materia de 
fica patenteada a irresponsa- trânsito. 
bilidade do motorista. Eviden-
temente. o _nosso pedres te é Não se f:)Ode desconhecer que 
muito mal-educado e contribui algumas raizes do prob1ema têm 
para ess.e indica Çe acidenta- origem em três fatores bási
dos em nosso Pa1s. Portanto. cos: no r-ápido e desorganizado 
creio Que V. Ex• também haverá processo de urbanização; na 
de apresentar a1gumas soluções prioridade que se deu, no era
em seu belo pron~nciamento. _ sil. ao trasnporte individual 
Mas esse é um problema que sobre o coletivo, e da preva
compete ao Congresso Nacional 1ência do trasporte rodoviário 
procurar resolver, principal- sobre outros meios de trens
mente alertando as autoridades porte, como o ferroviário, por 
do nosso Pafs, para que os exemplo. 

Hoje em dia, o Brasil anda 
sobre rodas e as nossas estra
das estão cada vez mais satu
radas e perigosas deVido à 
convivência do transporte de 
passageiros com o transporte 
de carga que. em grande parte 
poderia ter sido desviado parã 
ferrovias, se as tivéssemos 
suficientes. 

o trânsito, no Brasil, vem 
matando, por ano, mais gente 
do que as principais endemias 
e todas as guerras e revolu
ções de que participamos. o 
próprio Vietnã, em deZ anos de 
conflito, não vitimou tantos 
americanos QUanto os brsilei
ros QUe morrem por ano nas 
nossas ruas e estradas, devido 
a prQb1emas Qoblais do trânsi
to. E necessario que tenhamos 
consciência desse grave pro
blema e busguemos soluções 
para equaciona-lo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. (Muito bem! F>al
mas.} 

COMPARECEM 
SENADORES: 

MAIS OS SRS. 

Odacir Soares - Voão Menezes 
- Jarbas Passarinho Carlos 
Patrocínio- Antonio Luiz Maya 
- Uoão Lobo - Mauro Benevides 

Marco Maciel - Ney Maranhão 
- Mansueto de Lavor - Louriva1 
Baetista - Luiz Viana Neto
uoao Ca1mon- Ronan Tito- An
tonio Alves- Mendes canale
Leite Chaves- Márcio Berezos
ki - José F>aulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa} - Sobre a mesa~ comuni
cações que vão ser lidas pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

São lidas as seguintes 

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de comunicar a 
V. Ex~. de acordo com_ o dis
posto no art. 39, alínea a, do 
Regimento Interno. que me au
sentarei dos trabalhos da Ca
sa. no per iodo de 15 -a 20 do 
corrente. para, como represen
tante do Grupo Brasileiro. 
particip?r da 54A Conferência 
Interparlamentar, em Punta del 
Este, urugua i . 

Atenciosas saudações. -Sena
dor Lei te Chaves. . 

senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar 8 
V. ExA, de acordo com o dis
posto no art. 39, alfnea a, do 
Regimento Interno, que me au
sentarei dos trabalhos da ca
sa. no perfodo de 15 a 20 do 
corrente. para, como represen
tante do Grupo Brasileiro. 
participar da 84A Conferência 
Interpar1amentar, em Punta del 

. ~.ste. Urugua 1 . 

I 
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Atenciosas 
Senador Cid 
carvalho. 

saudações. 
Sabóta 

Senhor Presidente, 

de 

Tenho a honra de comunic~r a 
v. ExA, de acordo com o Ois
posto no art. 39, a1fnea a, do 
Regimento Interno, que me au
sentarei dos trabalhos da Ca
sa, no período de 15 a 20 do 
corrente, para, como represen
tante do Grupo Brasi1eiro, 
participar da 84~ Conferência 
Interparlamentar, em Punta de1 
Este, Uruguai. 

Atenciosas saUdações, Sena
dor Humberto Lucena. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de-comunicar a 
v. ExA, de acordo com o dis
posto no art. 39, alinea a, do 
Regimento Interno, que me au
sentarei dos trabalhos da ca
sa, no periodo de 15 a 20 do 
corrente, para, com represen
tante do Grupo Brasileiro, 
participar da 84A Conferência 
Interpar1amentar, em Punta del 
,Este, Uruguai . 

Atenciosas saudações, Sena
dor l.!oão L.obo. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a 
V. ex•, de acordo com o dis
posto no art. 39, alínea a, 
do Regimento Interno. que me 
ausentarei dos trabalhos da 
Casa, no período de 15 a 20 do 
corrente, para, como represen
tante do Grupo Brasileiro, 
participar da 84a Conferência 
Interpar1amentar, em Punta del 
Este, Ur.uguai. 

Atenciosas saudações. - Sena
dor ~oão Menezes. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a 
Vossa Excelência que me ausen
tarei do Pais a partir de 15 
do corrente, por 20 dias, pa
ra, devidamente autorizado 
pelo Senado~ na forma do art. 
32, III, 9 3.11., do Regimento 
Interno e 55, III, da Consti
tuição, participar da 84~ Con
~erencia Interparlamentar, em 
Punta del Este, Uruguai. 

·Atenciosas saudações, -Sena
dor Rachid Saldanha Derzi. 

Em 12 de outub~o de 1990. 

Senhor Presidente, 

Comunico a V. Ex~--e ao P'lená
rio que nesta data desligo-me 
do PMDB, permanecendo sem vin
culação partidária até poste
rior deliberação. 

Cordialmente, - Senador Leite 
Chl!ves. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- As comunicações lidas 
vão à publicação. 

Esgotado o tempo destinado ao 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

PRO~ETO DE LEI DO SENADO 
Nll. 257~ DE 1989- COMPLEMENTAR 

Discussão~ em turno su
plementar. do Subst1tut1vo 
ao Projeto de Lei do Senado 
nA 257. de 1989 - Comple
mentar. de iniciativa da 
Comissão Diretora, que de
fine a hipótese de 11 re1 e
vante interesse público da 
União", para os fins pre
vistos no art. 231. § GA, 
da Constituição. tendo 

PARECER, sob nA 28i, de 
1990. da Comissão 

Diretora, oferecendo a 
redação do vencido. 

Discussão do substitutivo\ em 
turno suplemetnar. (Pausa. 

Não haverido-quem peça a pala
vra. encerro a discussão. 

o substitutivo. é dado como 
definitivamente adotado, nos 
termos do art. 284 do Regimen
to Interno. 

A matéria vai à Câmara dos 
Deputados .. 

~ o seguinte o substitu
tivo aprovado. 

Redação do vencido para o 
turno suplementar do Subs
titutivo ao Projeto de Lei 
do Senado no 257, de 1989-
Complementar. QUe define a 
hipótese de urelevante in
teresse púb 1 i co da União n , 
para os fins previstes no 
art. 231, § SQ, da Consti-

-tuição. 

o Congresso Na c i ona 1· decreta: 

Art. 1JL Para f_ins de aplica
ção .do disposto no § 6~ do 
art. 231 da Constituição. ca
racterizam relevante interesse 
público da União: 

I --perigo iminente de agres
são eXterna; · 

II ameaça de grave e imi-
nente catástrofe ou epidemia; 
e 

!II - neCeSsidade de explora
ção de riquezas naturais im
prescindíveis à soberania· ou 
ao desenvolvimento- nacional, 
inexistentes_ em outras regiões 
do Pa f s. ou, -Caso existentes, 
impossfveiS de serem explora
dos nas condições técnicas en
tão conhecidas. 

Parágrafo único. Nas hipóte
ses previstas neste artigo, 
que impliquem a perda da ocu
pação, do domfnio e da posse 
da terra. o poder público é 
obrigado a repor estas terras 
com equivalência ambiental e 
de área. Quando a perda for de 
parte da área, a reposição 
será em terras contiguas à 
remanescente. 

Art. 2A Quando se configure 
relevante interesse público da 
União, com base nos critérios 
definidos no artigo anterior; 
o ~oder 5xecutivo procederá ao 
levantamento do caso e o enca
minhará imediatamente ao Con
gresso Nacional. 

§ 1A o Congresso Nacional 
decidirá se é o caso de rele
vante interesse público da U
nião, autorizando os ates do 
Poder Executivo e determinando 
cautelas e providências neces-
sárias. ' 

§ 2A Reconhecido o relevante 
interesse público da' União. o 
Poder Executivo encaminhará ao 
Congresso Naciona1, juntamente 
com os resultados do levanta
mento, os estudos relativos à 
área de que trata o parágrafo 
único do art. 1~ desta lei. 

Ar~. 3.11. Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

"Art. 4A Revogam-se as dispo-
sições em contrário. _ 

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

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. LEI'TE CHAVES NA SESSÃO 
QE 72•1Q·90 E QUE. ENTREGUE 
A REVISAO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

o Sr. ~utahy Magalhães - Sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre senador. 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES (PSDB 
- BA. Pela ordem.)- Sr. Pre
sidente, Sr~. Senadores. gos
taria de saber se chegou algu
ma resposta a esta Casa dos 
diversos f'equerimentos que a
presentei a vários .Ministé
rios, tais como: Ministério 
do Exército, Ministério da 
Aeronáutica, Ministério da ln-. 
fra·-Estrutura, Mini stér1 o da 
Economia." Fazenda e Planeja
mento e Secretaria da Pres1-
dênc1a: ·da República, ~arque 
apenas : um., desses Mi n i s tér i os , 
o das RelaÇões Exteriores en
trou em ·conta to comigo ontem, 
solicitandO~,unl:.Prazo um pouco 
mais dilatado·,:.em razio daque-



5584 Outubro de 1990 DIÁRIO DO CONGRBSSO NACIONAL (Seçâo II) Sábado,l3 

las negociações que estavam 
sendo efetivadas - e graças a 
Deus com êxito- para a reti
rada dos brasileiros do Ira
~ue. 

Então. como o prazo de 30 
dias termina domingo. dia 14, 
gostaria .de saber se chegou a 
resposta daquele Ministério a 
respeito do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) ~ No momento, a Presi
dência não tem condições de 
informar a V. ExA A assessoria 
está procurando verificar. En
tretanto. se o prazo esti.ver 
esgotado, sem Que haja qual
quer providência. caberá, evi
dentemente. adotar as conse~ 
qúências 1egais que a matéria 
comporta. 

O SR. oJUT AHY MAGALHÃES 
- Exatamente por isso, Sr. 
Presidente, procuro sempre fa
zer meus pronunciamentos, meus 
requerimentos. sem nenhuma 
preocupação de estabelecer uma 
divulgação escandalosa a res
peito das questões: e faço 
também questão de que a insti
~uição sej~ respeitada. 

Por isso, apelo aos Srs. As
sessores P~rlamentares. repre
sentantes aqui desses diversos 
Ministérios, no sentido de que 
chamem a atenção dos seus che
Tes para o término do prazo no 
di a 14. 

Peço atenção, especialmente, 
aos assessores parlamentares 
dos seguintes Ministérios: do 
Exército, da Aeronáutica, da 
Infra-Estrutura. da Economia, 
Fazenda e Planejamento e da 
Secretaria da Presidência da' 
República, no sentido de que 
esses assessores parlamentares 
diligenciem para ~ue as res
postas cheguem aqui em tempo, 
para evitarmos tomar certas 
decisões que não gostaríamos, 
estou certo, se transformassem 
em necessidade. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Esteja V. Ex.& ce·rto 
de que es~a Presidência tomará 
todas as medidas para a pre
servação da dignidade da 
Instituição. Conte V. Ex~ com 
nosSa solidariedade absoluta
mente sem qualquer limitação. 

A Assessoria informa à Presi
dência que nenhum dos requeri
mentos a que v. Ex~ se refere, 
nenhum deles chegou a ser res
pondido até esta data; o prazo 
expira domingo. Esperaremos a 
segunda-feira, nobre Senador 
Vutahy Magalhães, para extrair 
as conseqüências legais do 
'fato. 

O t.sr. ·Odacir Soares- Sr. 
Presidente, peço a palavra 
como Li'der. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra. 
como Lider, ao nobre Senador 
Odacir Soares. 

DISCURSO PRONUNCIADO PE~O 
SR. ODACIR SOARES NA SESSAO 
QE 12-1Q-90 E QUE. ENTREGUE 
A REVISÃO DO ORADOR,. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Pronuncia o seguinte 
discurso,) . -Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, o Governo Col
lor, através da Portaria In
termfnisteria1 n~ 477, de 15-
B-90, apresentou uma politica 
acrícola para o Pais~ 

O Governo quer, antes de tu
do, reorientar o padrão de 
crescimento agrícola. Somos um 
Pais agrícola, mas a . po1 ítica 
para o setor deixa muito a 
dese~ar. o ~rescimento agricg-
1a e um lmperativo. Mas nao 
basta crescer. O campo tem que 
esta r de mãos dadas com a 
cidade. Esta precisa daquele 
para ser a11mentada. Essa ne
cessidade nasce do fato de a 
cidade ser mais habitada do 
QUe o campo. E mais, como a 
indústria transfo~ma os produ
tos agrícolas, uma articulação 
maior entre campo e indústria 
se faz necessária. 

·Há no pacote agrícola do Go
verno novidades importantes. 
Luta-se pela preservação do 
meio-ambiente e regionalizam
se as metas inco~porando-as à 
preservação do meio ambiente. 
com isso, o Governo busca cor
rigir e superar distoryões e
xistentes no setor. Ate hoje a 
vida aQricola do País se hori
zontallZou. isto é, fixou-se 
na multiplicação das culturas, 
n~o resolvendo, com isso. o 
problema da produ~ão. Vertica
li-zando-se o ·setor, isto é, 
integrando a agricultura com a 
indústria e esta com aquela. 
modernizando, assim, as est~u
turas integradas de produção 
com circulação de bens, c3m os 
serviços agrícolas e com os 
serviços agroindustriais, a 
produção será necessariamente 
maior. 

Há no pacote medidas 
especificas. A primeira reQio
naliza e eleva os preços m1ni
mos em termos reais. Os preços 
mínimos serão aumentados em 
até 50%. A nova safra terá um 
recurso de trezentos e cin
qOenta bilhões de cruzeiros, 
os juros para o crédito rural 
serão reduzidos,_ as. a1iquotas 
tarifárias para a importação 
de insumos, fertilizantes e 
equipamentos agropecuários se
rão diminuídos em 50%. 

o pacote, em principio, é 
bastante positivo, cria novos 
espaços para a iniciativa pri
vada, livra o produtor rural 
da regulamentação e moderniza 
e ~ ntegra a agr i cultura; ( Cf. 
Edltorial Folha de S. Paulo -
Pacote Agrícola, de 16-B-90). 

O Pacote Agrícola, Sr. Presi
dente, anuncia muito mais. 
Vo1ta-se para o problema agrí
cola, tentando desatar o nó 
qu~ nos amarra por tantos a
nos, determina, assim, a apli
cação de quatrocentos e o'i ten
ta e cinco milhões e Quatro 
bilhões de cruzeiros para o 
custeio. investimento e comer
cialização de produtos agríco
las para a próxtma safra; Sua 
preocupação maior é com a pro
dução de alimentos básicos, 
estimulando-a, reajustando em 
43% o preço mínimo do arroz. 
feijão e mandioca, na safra de 
1990/1991. Os produtores de 
feijão e mandioca terão um a
diantamento de 100% do valor 
básico de custeio (VBC). E 
terá adlantamento de financia
mento de custeio quem plantar 
milno e arroz. 

Sr. Presidente, na última sa
fra, colheram-se dez milhõe's 
de toneladas de grãos a menos. 
o que o Governo quer (e nós 
também) é livr~r o Pafs de 
qualquer ditadura de importa
ção de alimentos. já em 1991. 
Para exorcizar tal fantasma, é 
precisO produzir mais, evitan
do déficit de colheita. Oaf 
querer o Governo levar para o 
campo a modernização e a com
petitividade, fazendo que~ado
te mecanismo de mercado. E por 
isso "que o Estado quer deixar 
de ser executor da Política 
Agrícola. Não vai garantir 
mais preços mfnimos. Tal ga
rantia será substituída grada
tivamente pela livre concor
rência. Exporta-se. assim, 
par a o campo o c_ap 1 ta 1 i smo 
para que o campo seja mudado. 
Não terá ma-ls o Estado o mono
pólio sobre a comercialização 
e distribuição de vários pro
dutos olígopo1izados, como o 
trigo. o trigo será comercia
lizado diretamente entre o 
produtor e os moinhos. Até a
gora tal iniciativa era exclu
siva du Estado. Esse monopólio 
estatal. o Governo acabou a
través de medida provisória. 
Armazenamento, transporte e 
entrega têm sido ônus do 
Estado. Nisso o Governo inves
tir1a um bi1hão de dólares nos 
próximos quatro anos. Em vez 
desse gasto astronOmico, o Go
verno promoverá ajustes estru
turais para sintomizar ·a ofer
ta com a demanda. Instalará 
parques agroindustriais nas 
próprias regiões produtoras. 
Para diminuir e muito o preço 
do transporte, as indústrias 
comP.rarão diretamente a 
matéria-prima. Os produtores e 
industriais é que arcarão com 
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as despesas de armazenamento. 
Assim a iniciativa privada 
terá hegemonia. Os agriculto
res serão empresários rurais. 
produzindo e comercializando 
suas safras dentro da competi
ção sadia do capitalismo. 

Se houver superávit de produ
ção, o Governo compra-la-á pa
ra que os produtores não 
quebrem. E se a produção for 
aquém do previsto, por qual
quer razão, climática entre 
outras, o Governo importará 
com tais medidas, o Governo 
epera colher, já na próxima 
safra, quatro milhões de tone
ladas de grãos. 

Sr. Presidente, ao lado desse 
problema agricola, existe um 
outro paralelo. mais prático, 
mais existencial, mais imedia
to. Trata-se da merenda 
escolar. A merenda é uma das 
respostas a um certo problema 
social, que é 9 criança famin
ta na escola. E sabido que uma 
grande parte do mundo infantil 
come pouco e come mal. Milha
res de crianças q~e freqOentam 
escolas, se almoçam não jan
tam, e se jantam nao tomam o 
café da manhã. Daí ~ necessi
dade da presença do Governo 
nesse ângulo social: a merenda 
escolar. Tal atividade gover
namental merece o aplauso e o 
apoio de todos. Mas o que foi 
criado para solucionar uma in
justiça. às vezes. infelizmen
te se torna fonte de corru
pção. 

Segundo o Correio Brazili
ense de 19 de agosto deste ano 
o Prefeito de Vitória, Dr. Ví
tor Buaiz, não vai mais permi
tir a inclusão de enlatados na 
merenda escolar municipal . 
Teme ele gu~ tais enlatados 
provocam ser1as doenças nas 
crianças. Médico naturalista 
gue é. prefere uma alimentação 
à base de legumes e frutas, 
além de carnes e ovos. A pre
feitura irá buscar tais produ
tos. se necessário for. 

O Prefeito toma tal posição 
porque "toneladas de almônde
gas enviadas pela fundação de 
amparo ao estudante (FAEJ des
tinadas à merenda escolar es
tavam estragadas". suas emba
lagens estagam adulteradas. o 
produto foi fabricado pela em
presa. gaúcha Odevich. O Minis
tro da Saúde foi avisado do 
acontecido, cobrando o Prefei
to uma "investigação rigorosa 
da parte do Governo". 

A revista IstoÉ/Senhor, em 
seu número 1.086. de 11 de ju
lho deste ano, traz a acusação 
de que a FAE tem um~· rombo de 
sete bilhões e sete milhões de 
cruzeiros. Rombo proveniente 
de "1 i citações vi c i adas. co
missões para atravessadores e 
privilegiamento de fornecedo-

res que ofereciam preços mais 
a 1 tos nas concorrências". 

Sr. Presidente, há um projeto 
mau: (PLS 38/90) tramitando 
pelas comissões, regulamentan
do o art. 23, inciso VIII, da 
Constituição~ Nesse projeto, 
entre outras coisas •. defendo 
no art. 1-R. que "os Orgãos da 
Administração pública federal 
di reta. i ndi reta e fundaci a
nal, responsáveis pelo desen
volvímento de programas soci
ais de distribuição subsidiada 
ou gratuita de alimentos, fa
rão suas compras dos referidos 
a11mentos na campanha nacional 
de abastecimento - CONAB". 

Em certa parte da minha jus
tificativa, assinalo que "é 
imperativo que fique sob a co
ordenação de um único orQanis
mo as funções de comprar para 
os diversos proQramas sociais 
do Governo na area de alimen
tos". 

Trouxe esse paralelismo à 
baila, Sr. Presidente, para 
-·-~~ aue estou convencido de 
c Sé os programas de alimen
t .. .;ão de que o Governo é 
responsável forem unificados, 
acontecimentos como os da pre
feitura de Vitória e os escân
dalos de _ que falou a 
revista lstoE/Senhor trouxe a 
público~ poderão não aconte
cer, apesar de eu estar con
vencido com o dizer de Santo 
Agostinho que afirma: "onde há 
homem, há ~i séria". 

Sr. Presidente, como homem do 
campo e do Nordeste, ~fico re
almente feliz com a determina
ção do Governo de providenciar 
uma Política Agrícola para o 
País, mas uma política baseada 
no vigor empresarial da livre 
iniciativa, dentro de um capi
ta 1 i smO moderno, fazendo com 
que a produção, no caso, seja 
a Qrande meta para o bem so
cia1 e enriquecimento de nosso 
Pais. 

Tenho dito. Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nob·re Senador João Lobo, para 
uma comunicação. 

O SR, uOÃO LOBO (PFL- PI. 
Para uma ~omunicação.) Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, 
apenas pa_ra uma breve comuni
cação. - Não tomarei mui to tem
po, a sessão já está chegand9 
a seu término, mas eu queria 
apenas comuniCar à Case que. 
ontem, em compan.hia do Prefei
tó da minha cidade, Prefeito 
Jos-e Leão, e Presidente da As
sociação dos Prefeitos Piaui
enses e do Prefeito de Parnaí
ba, as duas maiores cidades do 
meu Estado, procurei O 
Procurador-Geral da República. 
Dr. Aristides Junqueira. para 

encaminhar-lhe um pedido de 
quase todas as prefe1turas do 
meu Estado, no sentido de que 
seja pedida a intervenção no 
Es~ado do Piauí, contra o Sr. 
Governador. que mantém sem pa
gamento o lCMS de todas as 
prefeituras piauienses~ Há 
três meses o Governador do Es
tado do Piauí não repassa às 
prefeituras piauienses o ICMS. 
Dizem as más línguas que S. 
ExA usou esse dinheiro para 
eleição dos seus candidatos. 

O fato, Sr. Presidente, é que 
a situação das prefeituras pi
auienses é absolutamente cala
mitosa. vez que esse ICMS re
presenta. em média, 45% da ar
recadação das prefeituras. Pe
dimos ao Sr. Procurador Aris
tides Junqúeir~ que formulasse 
junto ao supremo Tribunal Fe
deral pedido de intervenção no 
Estado do Piauí por falta de 
cumprimento de dispositivo 
constitucional, por parte do 
Governador do Estado. Espera
mos que a Justiça aja com bre
vidade, com 1ige1reza e com 
rigor contra um Governador, 
que, além de ter provocado o 
fechamento do Banco do Estado 
do Piauí, agora mantém na mi
séria as prefeituras piauien
ses. 

Era esta a comunicação que 
pretendia fazer neste momento. 
Sr. Pr~sidente, 

O SR. 
Sousa) -
tratar. 
cerrar a 
signando 
ria de 

. seguinte 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Nada mais havendo a 
a Presidência vai en
presente sessão, de
para e sessão ordiná-

segunda-feira a 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N• 37, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia. nos 
termos do art. 376, e. do Re
gimento Interno.) 

Discussão. em turno único. do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n 2 37, de 1990 (n~ 131/89, na 
Câmara dos Deputados), que a
prova os textos do Acordo de 
Cooperação Cientifica. Técnica 
e Tecnologica e do protocolo 
complementar ao Acordo de Coo
peração Cientifica. técnica e 
Tecno1ógica

1 
celebrados em Ma

puto, em 1 de junho de 1989, 
entre o Goyerno da República 
Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular de 
Moçambique (dependendo de pa
recer). 



5586 Outubro !le 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o II) Sábado,13 
. ~-~·'~~~----~---"'----'--------:._ 

2 

PROJETO DE LE1 DO SEf{ADO 

N~ 166, DE 1990 

(Em regime de ur~ência, •nos 
termos do art. 336, c, do Re
gimento Interno.) 

Discussão. em turno único, do 
Projeto n~ 166, de 1990, de 
autoria do Senador Odacir Soa
res. que regulamenta o art. 
174, §§ 3~ e 4~ da Constitui
ção (dependendo de parecer). 

3 

PROJETO DE LEJ DO DF 

N52 55, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336. c, do Re
gimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do DF n,Q 55, de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federa1 1 que 
cria a carreira Assistencia 
Juridica das fundações públi
cas do Distrito Federal e seus 
cargos, fixa os valores de 
seus vencimentos, e dá outras 
providênci~s (dependendo de 
parecer). 

4 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N~ 47, DE 1S90 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do Re
gimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução n~ 47, de 
1990, de autoria do senador 
.Fernando Henri que Cardoso e 
outros Srs. Senadores. Que 
dispõe sobre a rea 1 i ::>"ação de 
concurso público para o preen
chimento de cargos pera a Câ
mara Legislativa do Distrito 
Federa 1 e deter·m'i na outras 
providências (d'E!pendcndo de 
parecer). 

5 

OFÍCIO N'' S/45, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, C 1 do Re
gimento Interno.) 

Offcio n~ S/45, de 1990 (n~ 
13.926/90. na origem), relati
vo à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado 
o Rio Grande do_Sul a emitir e 
colocar no mercado, através de 
ofertas públicas, 
5.125.000.000 (ci~co bilhões e 
cento e vinte e cinco milhões) 
de Letras F·ínPnç~ira5 do Te-

sour.o 
RS). 

daquele Estado (LFT-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Es~á encerrada a ses
são. 

. (Levanta-se a sessão ãs 
11 horas e 20 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N2 205, 

DE 1990 

O P~esidente do Senado Fede
ral, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar. de 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Oiretora n~ 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o 
QUe consta do Processo n~ 
010.973-7, resolve aposentar. 
_voluntariamente, CRISPIM NUNES 
OE ALMÇIOA. Analista Legisla
tivo, Area de Segurança, Clas
se "1au, Padrão III, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo 40. inci
so III. a1fnea a~ da Consti
tuição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os 
artigos 515, incfso II, 516, 
inciso I. 517. inciso II!, 
490, 492, e 448, § 4~. do Re
gulamento Admin1strativo do 
senado Federal (Edição Atuali
zada -~ 1989) e artigo 11 da 
Reso1ução SF n~ 87. de 1989, 
com proventos lntegrais. ob
servado o disposto no arti9o 
37, inciso XI, da Constituiçao 
Federal. 

Senado Federal, 11 de outubro 
.de 1990. Sen&dor Nelson 
ca~efro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE NQ 206, 

DE 1990 

O Pres·i dente do Senado Fede
ral, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Diretora. n~ 2, de 4 de abril 
de 1973,·e tendo em vista o 
que consta do Processo n~ 
01.1832/90-8, resolve apQsen
tçr, voluntariamente, JOSE SE
NIC10 TAVARES DA CUNHA MELO, 
ocupante do cargo isolado de 
provimento efetivo de Assessor 
Legislativo, Código DAS-i02.3, 
da Parte Suplementar do Quadro 
Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artigo AO, inci
so III~ _.al fnea a, da Consti
tuição da República Federativa 

'do Brasil, combinado com os 
artigos 515, inciso II. 516, 
inciso I, 517, inciso VI, 490, 
e 488, 492, § 4R, do Regula
mento Administrativo do Senado 
Federal, bem assim com o arti
go 11 da Resolução SF n~ 87, 
de 1989, com proventos inte
grais~ observado o disposto no 
artigo 37, inclso XI, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 11 de outubro 
de 1990. Senador Nelson 
Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE NQ 207, 

DE 1990 

O Presidente do Senado Fede
ral, no uso de sua competência 
regimental e regulamentar e de 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torpada pelo Ato nR 2~ de 
1973. da Comissão Oiretora, 
resolve exonerar, a pedido 
CARLOS ALBERTO BEZERRA DE CAS
TRO, Analista Legislativo. 
Classe Especia1, Padrão III. 
do Quadro Permanente, do car
go, em comissão, de Diretor da 
Subsecretaria de Engenharia, 
código SF-OAS-101.4, do Quadro 
Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 12 de outubro 
de 1990. Senador Nelson 
Carneiro. Presidente do Senado 
Federal. 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE ASSUNTOS 

ECONÔMICOS 

Ata da 13a, Reunião, realizada 

em 11 de setembro de 1990 

Às dez horas do dia onze de 
setembro de mil novecentos e 
noventa, na sala de reuniões 
da Comissão, Ala Senador Ale
xandre Costa, sob a Presidên
cia do_Senhor Senador Severo 
Gomes. com a presença dos Se
nhores Senadores: Francisco 
Rollemberg, Nabor Júnior, Jor
ge Bornhausen, Afonso Sancho, 
Leite Chaves, Ronaldo Aragão, 
Mauro Benevides, Fernando Hen
rique, Jarbas Passarinho e Ju
tahy Magalhães, reúne-se a Co
missão de Assuntos Econômlcos. 
Deixam de comparecer, por mo
tivo justificado, os Senhores 
Senadores: Meira Fi1ho, Man
sueto de Lavor, João Calmon, 
Márcio Lacerda, Alufzio Bezer
ra, Ronan Tito, Cid Sabóia~ 
Edison Lobão, Odacir Soares. 
Marcondes Gadelha, Márcio Be
rezosKi, Teotónio Vi1ela Fi
lho, Silvio Name, 01avo Pires, 
Giiberto Miranda, Roberto Cam
pos, Moisés Abrão, Maurfcio 
Corrêa, Raimundo Lira e Uamf1 
Haddad. O Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos. 
dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é 
dada por aprovada. A seguir, o 
Senhor Presidente comunica que 
a- presente reunião destina-se 
à exposição do embaixador Já
rio Dauster, sobre Ofvida 
Externa. Em seguida, o senhor 
Presidente confere a palavra 
ao Embaixador Jório Dauster, 
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para que teça suas considera
ções a respeito do tema. En
cerrada a exposição, o Senhor 
Presidente franqueia a palavra 
aos Senhores Senadores que de
sejam interpelar o Embaixador 
~ório Dauster. Participam dos 
debates. os Senhores Senado
res: Fe~nando Henrigue. Leite 
Chaves. Ronaldo Aragão. Afonso 
Sancho. Jorge Bornhausen e Ju
~ahy Magalnães. Não havendo 
mais quem queira usar a pala
vra o Senhor Presidente agra
dece a presença do Embaixador 
Jório Dauster e designa o Se
nador Fernando Henrique rela
tor de um Projeto de Resolução 
que de conformidade com o ar
tiQo 52 da Constituição 
uestabeleça condições para o 
pagamento da dfvida externa". 
Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se ~ reunião às doze 
horas e quarenta minutos, la
vrando eu, Dirceu Machado Fi
lho, a presente Ata que, lida 
e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente. Senador 
Severo Gomes, Presidente. 

~NEXO À AT~ OA 13• REU-

~b~0 ~~O~g~§g~~~ DkEAtf~~~Ã 
E;M .11 DE SETEMBRO DE 1990, 

:~Po~}~ÃOHg~A~MB~~~~~~~T5ó~ 
R<O DAUSTER, NEGOCIADOR DA 

~b~k~AAE~I~~~~ci~~~~IE~I~J: 
VIDA EXTERNA BRASILEIRA, 
OUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE 
AUTORIZADA PELO SENHOR PRE
SIDENTE SENADOR SEVERO GO
MES. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Go
mes) - Srs. Senadores, está 
aberta a reunião da Comissão 
de Assuntos Econõmicos, para 
tratar do que dispõe a nossa 
Constituição com relação à dí
vida externa. É o item 7 do 
art. 52, que dispõe sobre o 
que é privativo do Senado 
Federal: 

Dispor sobre limites glo
bais e condições para as 
operações de crédito exter
no e interno da União, dos 
Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, suas 
autarquias e demais entida
des controladas pelo Poder 
Público Federal." 

Além do que reza o item 5: 

"Autorizar operações ex
te~nas de natureza finan
celra de interesse da un
ião, dos Estados, Distrito 
Federal. dos Territórios e 
dos Municfpios." 

Convidamos o Embaixador Vário 
Dauster, que é a pessoa encar
regada da negociação da divida 
externa~ para debatermos essa 
questão importantíssima, de 
tal modo que haja maior infor
mação por parte desta Comissão 
na tomada de suas decisões. 

Com a palavra o Embaixador 
Vário Dauster. 

O SR. JÓRIO DAUSTER - fXm~ 
Sr. Senador Severo Gomes. Srs. 
Senadores, minhas Senhoras e 
meus Senhores: 

É uma grande honra para mim 
poder estar aqui, nesta Comis
são do Senado~ e trazer uma 
palavra do Executivo com res
peito à negociação da dfvida. 
E evidente que a Constituição 
de 1988 estabeleceu obrigações 
ainda maiores para o Parlamen
to no que tange à dfvida, e 
acredito que é. um desenvolvi
mento muito bem-vindo, uma vez 
que esse é um problema de 
caráter nacional e a sua solu
ção deve passar pelas Casas do 
Congresso, que são a represen
tação maior da sociedade 
brasileira. 

E é exatamente esse o espfrf
to que posso transmitir, por 
parte do Executivo, que é o da 
ousca de uma cooperação muito 
estreita, sobretudo com o Se
nado Federal, pois esses dis
positivos da Constituição que 
acabaram de ser mencionados 
pelo Senador Severo Gomes mos
tram de forma nítida. que o 
Senado tem uma presença na 
ida, ao estabelecer os 11mites 
e as condições para negocia
ção. e no retorno, ao avaliar 
o trabalho - esse sim, natural 
e intransferfvel do Executivo 

, que é-conduzir a negocia
ção. Mas é com esse espírito 
de total abertura. de busca da 
mais intima cooperação que ve
nho, por instruções da Minis
tr? Z~lia C~rdoso d.e Mello, a 
esta Comissao. 

Obviamente, estou nas mãos de 
V. ExAs sobre o t1po de expo
sição, pronto a responder 
perguntas. Mas faria. meramen
te à guisa de introdução, já 
~ue esta é uma Casa que conhe
ce profundamente o problema da 
dívida, pois já o discutiu se
guidas vezes e com alentados 
trabalhos, com relatórios ex
tremamente importantes, creio 
que seria desnecessária uma 
e~posição mais alongada sobre 
a Qênese da dívida. E o mais 
importante -eu diria - seria 
fixar aqui a filosofia, os 
princípios que esta adminis
tração, este Governo pretende 
e já está imprimindo à nego
ciação da d-ivida. o essencial 
é que tenhamos em mente que 
foi usado um determinado mode
lo, de 1973 até muito recente
mente, no trato da dfvida, e 
esse modelo fracassou. 

Por que _fracassou? Fracassou 
porque ele se baseava na ten
tativa de gerar megasuperávits 
comerciais que pudessem permi
tir o ~erviço da dívida sem 
uma maior reflexão, com res
peito aos r·ef1 ex. os dessa po 1 f
tica sobre economia nacional. 

O que aconteceu, creio que 
pode ser resumido de forma re
lativamente simples. quando se 
leva em conta que. de 1963 a 
as -não estou incluindo, por
tanto. as cifras deste ano • 
o Brasil simp1esmente, no que 
tanQe à dívida~ fez uma trans
ferencia liquida negativa de 
mais de 55 bilhões de dólares 

repito- num prazo curto de 
oito anos -. e nem assim. con
seguiu abater de forma signi
ficativa o volume da dfvida, 
que tinha àquela época .. E evi
dente que para fazê-lo o Bra
sil passou a ser então- e com 
cifras dessa natureza- um ex
portador de capital. Pafs em 
desenvolvimento. por defini
ção~ é aaue1e que tem uma ne
cessidade de investimento su
perlor à sua poupança interna. 
E é por isso que desde os ma
nuais de economia até a práti
ca da história do desenvolvi
mento de países em condições 
semelhantes às do Brasil, é 
necessário contar com o aperte 
do capital estrangeiro, seja 
sob a forma de empréstimo, 
seja sob a forma de investi
mento direto, a fim de comple
mentar esta poupança interna 
que é, por definição. carente. 

Ora. o aue aconteceu é que o 
Brasil tinha vivido na década 
de 70 esse tipo de situação: 
haveria recebido esse aperte 
positivo do exterior, de forma 
discutível em termos do con
trole, em termos de suas uti
lizações. mas eu diria: certa
mente o Brasil- e isso é re
conhecido em todos os povos 
internacionais - talvez tenha 
sido o País que deu a melhor 
utilização ao seu endividamen
to. outros países há em que 
não é possível, de fato. reco
nhecer aonde foi o dinheiro; 
muitas vezes esse dinheiro en
trava e safa logo depois, por 
um passe de mágica em que, de 
fato, hav·,a uma ivasão de ca
pitais nacionais; outros uti
lizar esses recursos para gas
tos militares e, a maioria, eu 
diria, para sustentar um· nfvel 
de ç9nsumç superior à. capaci
dade do Pa1s. 

No caso do Brasil, se houve 
investimentos de monta nós te
mos af toda uma base energéti
ca que, em larga medida, foi 
implantada com base nesses re
cursos. E creio que temos, 
quando nada, a confiança de 
que a totalidade desses em
préstimos não foi desbaratada 
ou malbaratada. 

Mas, isso é uma questão de 
avaliação que escapa, eu di
ria, ao propósito desta reu
nião, e eu retornaria a esta 
condição fundamental: o Brasil 
se transformou em maciço ex
portador de capitais. quando· 
as carências internas sociais 
e económicas. inclusive cada 
ve2 mais em termos de infra-
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es~rutura. são absolutamente 
evidentes. E essa situação não 
pode prosseguir, sobretudo 
porque, para gerar esse me
gasuperávit comerCial sistemá
tico, o Brasil teve gue apli
car uma série de po1lticas.que 
tiveram como resultado final .• 
essas condições que. represen
tam a década perdida: ·baixo 
investimento. baixo crescimen
to - na verdade, estagnação em 
termos de produto percapta e 
uma tendência insuperável para 
a h1perinf1ação. 

Mas~ por que isso? Porque, 
primeiro. nós buscamos estimu
lar as exportações. lançando 
mão de subsfdios que evidente
mente têm um efeito ftscal: 
são recursos colocados pelo 
Tesouro à disposição de deter
minados setores ··da economia. 
usamos isenções fiscais: tam
bém têm um impacto sobre o ba
lanço do setor público, uma 
vez que reduzem a receita
a~recad~ção do Governo. Usamos 
'manipulação da taxa de câmbio 
buscando desvalorizar o cru
zeiro, para que as exportações 
ficassem mais rentáveis. Mas 
isso com óbvios impactos tam
bém extremamente perniciosos. 
Primeiro, porque o preço dos 
produtos importados aumentava 
e isso tinha, portanto, esse 
efeito sobre a economia. Mas, 
muito mais, o contravalor em 
cruzados novos da dívida ex
terna aumentava, proporcional
mente a essa desvalorização 
forçada do câmbio. 

No lado das importações, para 
mais uma vez buscar alargar 
esse superávit comercial, o 
País foi obrigado a recorrer à 
proibição de importação. Ob
viamente isto é a tarifa infi
nita que gera distorções 
extraordinárias. Com respeito 
praticamente à maioria das 
suas importações, manteve um 
sistema de alíquotas extrema
mente elevado, superiores a 
100%, que se aproximavam, na 
prática, de uma proibição. E 
finalmente, tinha que usar 
toda uma série de entraves 
burocráticos através da extin
ta Cacex, para dfficu1tar, de 
todas as formas, o proçesso 
importador. 

o que isso significa? Obvia
mente, impacto direto sobre os 
preços. porque esses setores 
ass1m protegidos, salvaguarda
dos de uma competição interna
cional salutar, podiam manter 
os preços que queriam, e ainda 
estão mantendo, apesar dos es
forços agora renovados para 
quebrar essas situações. Por
que. com esses fndices de pro
teção, é óbvio que se criava 
um espaço extraordinariamente 
aconchegante para os oligopó
lios, para os cartórios, e 
isso tudo gerou Uma eStrutura 
industrial viciada, Com uma 

capacidade de competição cada 
dia menor. 

Eu creio que essa profunda 
compreensão dos efeitos indi
retos, em alguns casos - em 
outros, diretos- do modelo de 
geração do megasuperávit são 
~undamentais, porque o resul
tado final disso tudo era re
pito- uma queda do investi
mento público, do investimento 
privado e. obviamente. estag
nação econômfca com inflação. 

E o que nõs vimos, inclusive, 
é que à medida em que esse mo
delo foi aplicado e gerando 
essas distorções, houve, in
clusive, um estimulo à evasão 
do capital nacional. Então, 
hoje nós temos al cifras que, 
obviamente, são impressionan
tes, ninguém pode saoer com 
certeza qual o volume real de 
capital brasileiro que migrou. 
mas fala-se em algo na ordem 
de 30 bilh6es de dólares. 

Se nós levarmos em conta, a
inda, que a própria rubrica de 
capitais do balanço de paga
mentos foi também negativa ao 
longo desses 8 anos, ou seja, 
o capital estrangeiro que es
tava no Brasil saiu mais do 
que entrou, por quê? - porque 
caminhava para uma deteriori
zação inevitável -nós podemos 
dizer, grosso modo, que o Bra
sil, desde a eclosão da crise, 
em setembro de 82, teve uma 
evasão total da ordem de mais 
de 100 bilhões de dólares; o 
que é uma cifra absoluta 
extraordinária. 

É óbvio que esse problema a
inda foi agravado pelo fato de 
que ao longo do tempo, o Go
verno federa1. a União. assu
miu a maior parte dessa 
dívfda. Hoje, 90% da dfvida 
externa é de responsabilidade 
da União. af incluídas as suas 
empresas estatais. Portanto, o 
que aconteceu é que se colocou 
um prob1ema que já havia sido 
estudado nos anos 30. inclusi
ve por Keynes, relativo às re
parações de guerra na 
Alemanha. o prob1ema é que 
quando a dfvida é uma divida 
do Estado é necessário, antes 
de fazer a transferência para 
o exterior em moeda forte, em 
dólares. em divisas, é 
necessário fazer uma transfe
rência interna, porque o go
verno, obviamente precisa re
tirar recursos na sua moeda do 
setor privado, trazer para sf, 
e com esses recursos é que ele 
compraria as divisas produzi
das pelos seus exportadores. 

Então, esse é o problema da 
transferência interna, que é 
uma precondfção para a trans
_ferência externa. 

Mas, ·como pode o Governo re
~olher esses recursos do setor 
privado? Isso já é problema, 

porque ele está reduzindo a 
capacidade do setor privado de 
investfr. Mas ele podaria 
fazé-lo teoricamente, através 
da manutenção de um superávit 
fiscal sistemático e naqueles 
volumes necessários para poder 
fazer a transferência externa. 
Ele poderia, obviamente, fazer 
um endividamento interno, a
través do lançamento de títu
los, que pudesse absorver es
ses recursos do setor privado 
paray então, comprar os dóla
res e fazer a transferência 
externa. Mas acontece que es
ses dois recursos foram usa
dos, mas o foram de uma forma 
crescentemente desorganizada, 
porque ·a própria sociedade 
brasileira. com as suas carên
cias. não podia admitir a 
criação de um superávit fiscal 
permanente. da ordem de 4 a 5~ 
do Produto Interno Bruto. E 
evidente que não havia espaço 
para isso. E o que houve foi 
uma competição desenfreada -
eu diria até indisciplina fis
cal interna brasileira - gas
tos suntuários num Estado que 
inchoU; uma sérte de despesas 
desnecessárias; pagamento aos 
fornecedores do setor público 
muito superior ao custo~ ou 
seja, houve uma série de dis
torções que são as nos
sas. made in Brazf1, e que não 
podemos dizer que a dívida ex
terna é o começo e o fim de 
todos os nossos problemas~ 
pois muitos deles foram cria
dos por nós próprios e nós te
mos que admitir isso. Mas a 
combinação dessas distorções 
internas do Estado brasileiro 
com a necessidade de pagar a 
dfvida conduziu a uma situação 
explosiva, QUe foi esse endi
vidamento QUe acabou com o 
perfil de 24 horas. na medida 
em que se tentava rolar 
no over uma divida que já se 
aproximava, inclusive, da dí
vida ·externa. 

E é óbvio, então, que o Go
verno, no final, estava pagan
do dívida externa com inflação 
porque ele emitia moeda, ou 
aumentava, de forma descontro
lada, esse endividamento. 

Esse, portanto, é o modelo 
que foi aplicado. e evidente
mente é fácil criticar quando 
se tem a perspect i v.a do tempo, 
olhando para trás as coisas 
são bem mais simples, mas hou
ve um ap~end1zado. Creio que 
não se deve criticar necessa
riamente aqueles que foram en
volvidos nesse processo, por
que no começo ele não era tão 
claro; e1e se tornou óbvio 
agora. 

E muito mais, quando se vê 
que isso não ~oi um acidente 
brasileiro. Muitos poderiam 
dizer: bom, mas isso fo1 in
competência, ineficiência do 
Brasil. Não, o problema é 
sistemático. Todos os paises 



Sábado,13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!lo II) Outubro <le 1990 5589 

endividados~ sem exceção? que 
buscaram esse tipo de ajuste, 
cafram na mesma armadilha: 
oueda de investimentos; queda 
de crescimento; em muitos ca
sos, queda efetiva, há redução 
do produto interno, e uma ten
dência .à hiperinf1ZI.ção, alguns 
deles já -tendo lá chegado, 
como o Brasil também chegou. 

E é. portanto, fundamental 
que haja essa compreensão mais 
clara do diagnóstico para que 
se possa sobre ele tentar 
construi.r uma nova solução. 

E a solução que eSte Governo 
busca em primeira dívida, re
pito, a partir desse diagnós
tico. estabelecer como elemen
to essencial da politica as 
restrições de caráter fiscal e 
monetário internas, ou seja, a 
transferência interna passa a 
ter p~ioridade sobre a questão 
da transferência externa. que 
pode até vir a se tornar outra 
vez relevante no futuro. Mas, 
no p~imeiro momento. o que 
queremos estabelecer é a capa
cidade de pagamento do País 
sem o emprego de me i os i rl
flacionários, ou seja, sem e
missão de moeda, ou sem endi
vidamento interno. Porque já 
há essa compreensão também, 
até a nfvel de organismos in
ternacionais que no passado 
tinham uma doutrina muito mais 
ortodoxa de que divida interna 
e dívida externa, neste con
texto, represent~m um um único 
que têm vinculações evidentes. 

Então, o Brasil está partindo 
dessa revolução de Copérnico. 
Ao invés de olhar o pagamento 
da dívida como um dado, alguma 
coisa ao qual toda economia 
tem que se ajustar, estamos 
fazendo essa inversão de pers
pectiva e dizendo: queremos, 
sim, honrar nossos compromis
sos, pagar a dfvida. 

O Brasil não repudiou a divi
da externa. Mas que divida 
externa? O que o Brasil pode 
pagar sem comprometer, primei
ro, a estabilização financei
ra, que é um ob!etivo absolu
tamente prioritario sem o qual 
não haverá nenhuma esperança 
de recuperação, da credibili
dade do crescimento do Brasil. 
E. num segundo momento, a re
cuperação desse crescimento, 
que fo1 abandonado. E para is
so. é evidente que o Governo 
precisa salvaguardar. dentro 
de um orçamento equilibrado 
pois isso é a condição para a 
estabilização fina~ceira- re
cursos para investimento pú
blico, fazendo as correções de 
curso que está fazendo, aban
donando setores onde já não 
cabia a sua participação, mas 
é evidente que existe uma di
vida sOcial extraordinária, 
que é muitas vezes superior a 
essa divida exte~na, e que 
precisa ser atendida também 

com a geração de recursos não 
inflacionários para aplicação 
em setores como saúde, habita
ção, saneamento e outros 
tantos. 

Portanto, a visão do Governo, 
ao buscar a reneQociàção da 
dívida. é a de que.não pode
mos, em nenhum momento~ com
prometer essá·saúde financei~a 
em termos de um controle e fi
nalmente eliminação da infla
ção e a retomada do c~escimen
to sustentado que passa pela 
recuperação do investimento 
públ ice. 

E. portanto, o que nós vamos 
pagar a todos os credores ex
ternos é aquilo que, dent~o 
dessas premissas fundamentais, 
sobrar. Não mais e não menos. 

Creio que essa posição é uma 
posição extremamente coerente, 
extremamente sólida. em termos 
conceituais, e é evidente que 
temos uma imensa responsabili
dade, que não é s6 do Executi
vo, é uma responsabi1idade da 
sociedade brasileira. de todos 
os seus representantes, inclu
sive do Parlamento, mostrar 
aos nossos c~edores externos 
que essa é uma determinação da 
qual ·~ão nos podemos afastar. 

Dito isso, vamos para essa 
negoCiação sem qualquer espí
rito de conf~ontação, porque 
quem tem tranqOilidade, quem 
tem a solidez de um argumento 
que está em condições de de
fender do ponto de vista téc
nico. não precisa bater na me
sa, basta que a sua voz seja 
consistente, que seja uma voz 
mantida ao longo do tempo e 
que tenha retaguarda politica 
interna, mais uma vez passando 
por esta Casa, para mostrar 
que não existe uma aventura e 
sim uma decisão de uma Nação 
para buscar solução definiti
va. duradoura e satisfatória 
para sua divida. Então, esse é 
o espírito não. cohfrontãcio
na1, mas o espírito que nos 
levará a uma negociação extre
mamente dura, árdua, mas feita 
com altivez, com dignidade e, 
espero, com sucesso.~ 

Agora, nos últimos dias, ti
vemos encerrada o que seria a 
primeira fase inevitável de 
qualquer processo negociador, 
qual seja o entendimento com o 
Fundo Monetário Internacional 
que é o 6rgão que tem, inter
nacionalmente- e isso desde o 
imediato pós-guerra, no esque
ma Bretton Woods -. a respon
sabilidade de servir como o 
guardião do equilfbrio do Ça
lanço de pagamentos. Essa e a 
obrigação estatutária do Fun
do, nós somos membros do Fundo 
e creio que durante muito tem
po ti vemos uma vi.são do Fundo 
Monetário de um bicho-papão e 
~ue não se justifica hoje o 
Brasil. que ao convidar o ~un-

do para vir aqui, e o convite 
é nosso, porque o Pafs é sobe
rano e o Fundo é uma institui
ção internacional, ao fazê-lo 

.não estávamos desamparados, 
não estávamos perdidos no meio. 
de uma tempestade. Nãot Este 
Governo já tinha um programa 
económico que já estava sendo 
aplicado e V. Ex~s verão 
porque a Carta de Intenções e 
tudo o mais que este Governo 
negociar será de conhecimento 
público, a tranSparência é to
tal que essa Carta contém 
nada mais, nada menos~ do que 
o programa de Governo, tal co
mo.J:txecutado até aqui e ta1 
como se deseja executar, a 
partir de linhas que já foram 
anunciadas, nos próximos me
ses, porque o acordo com o 
Fundo vai até fevereiro de 
1992. cobrindo, efetivamente. 
o último trimestre de 1990 e 
totalidade em 1991. o resUlta
do positivo desses entendimen
tos com o Fundo. creio. mos
tram essa mudança na i ma·gem do 
Brasil. Um Pais que tinha um 
plano e que, portanto, não ve
io solicitar receita. ele não 
foi comprar na farmácia alguma 
coisa. ele já tinha tomado um 
remédio amargo, porque é um 
remédio que, primeiro, atinge 
a sociedade brasileira, como 
inevitavelmente tinha que a
tingir, todos os setores têm 
que dar uma contribuição quan
do este Pais chegou ao nivel 
de desorganização económica de 
uma inflação de 80% ao mês~ 
já, portanto, entrando na hi
perinf1ação, não se poderia, 
imaginar que sairiamos desse 
tipo de buraco sem que houves
se arranhões, contusões gene
ralizadas para todos os seto
res da economia. isso era ine
vitável e está sendo feito com 
uma coragem reconhecida lá 
fora e é esse tipo de sacrifí
cio inicial. 

É esse tipo de determinação 
que nos permite ir aos credo
res externos com uma face, _com 
uma credibilidade inexistentes 
no passado; um País que sim-

~b~:~:~~~ c~~~~~~ tfnhaFu~~~ · 
fratura exposta e não sabia 
nem ao menos como deveria en
gessar a sua perna. Já tinha
mos feito essas correções de 
curso e não é apenas ao nfvel 
de uma politic~ monetária, de 
uma po1 ftica fiscal. que são 
aqUelas que atraem mais a 
atenção. São as ~eformas mais 
p~ofundas. como a refo~ma ad
ministrativa, como a reforma 
do comércio exter-ior qu.e cria
rão um Brasil totalmente dife
rente do passado. 

Essas coisas. senhores, estão 
inteiramente interligadas por
qu~ §e enterrou a i~aQem da 
crtaçao do megasuperav1t, e 
quem de nós não se recorda da 
discussão. até mesmo nos jor
nais, do seguinte: 11 Bom, no 
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ano que vem o Brasil terá de 
criar um superávit da ordem
e, aí, vinha- 16, 17, 18 bi
lhões de dólares para cumprir 
ou para sustentar o serviço da 
divida". Essa idéia de -criar 
ou de ter como meta um deter
mi nado superávit foi. fel i'z
m~n~e. para a lixeira da hfs~ 
tor1a e, hoje, o Governo tra
balha, tendo como meta exter
na. a manutenção de reservas 
internacionais que lhe garan
tam o mfnimo de tranqOilidade 
num mundo extremamente comple
xo. onde podemos ter supresas 
-como tivemos, agora -· uma 
crise no Golfo Pérsico que não 
era prevista por nenhum obser
vador-. 

o objetivo externo é ter um 
determinado nive1 de reservas 
e o tamanho do superávit, a 
própria taxa de câmbio, são 
var1áve1s endógenas - elas vi
rão dentro do modelo, uma vez 
que se obedeçam. ai~ slm, às 
políticas de contençao e de 
expansão da moeda, à política 
de criação, este ano, de um 
superávit fisca~ e à política 
de reservas internacionais. 

Esses são os pilares da ação 
económica do Governo e. com 
isto, a própria filosofia de 
negociação da dívida que é 
consistente com esses outros 
elementos fundamentais do Pla-no. ---

Eu creio que. talvez. tenha 
até me alongado em demasia ao 
fazer essa apresentação e, 
certamente, os ilustres Srs. 
Senadores, aue não necessitam 
dessas informações, pois que 
já as trabalharam, mas entendo 
que, a partir dai, nós pode
riamos, se for o desejo do Sr. 
Presidente e dos Srs. Senado
res, desenvolver em termos de 
um dia1ogo. o restante da reu
nião. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Go
mes) - Com a palavra o nobre 
Senador Fernando Henrique Car
doso. 

O SR. FERNANDO HENRIQtlE. CAR
DOSO- sr. Presidente. Sr. Em
baixador, srs. Senadores, a
credito que a exposição do Sr. 
Embaixador Jório Oauster, mos
trando, no dizer de S. Ex~. a 
revolução copernicana nos ter
mos de negociação, é bastante 
esclarecedora para este 
Senado. Recordo-me que. em ou
tras oportunidades, a discus
são tida aqui sobre a questão 
da dfvlda não se assentava, 
propriamente, nesse novo eixo, 
ou seja, na questão do equilí
brio interno e da questão fis
cal e monetária senão que se 
centrava no excedente em dôlar 
que a ec~nomia pudesse gerar. 

tender·, foi a prfmefra vez em 
que houve um plano mais con
sistente sobre uma política 
para a dívid~ externa, porque 
ela partia, também, de uma ou
tra revolução que era a de fi
xar uma taxa de crescimento 
que, de al~uma maneira, o pa
gemento ser1a feito a partir 
do excedente dessa taxa de 
creScimento. 

O Sr. Embaixador repete~ de 
alguma forma, essa idéia~ mas 
a vinculando a alguma coisa 
mais concreta que é o equilf
brio da economia brasi1efra. 

Portanto, acho que o Senado, 
que vem acompanhando essas ne
gociações, persegue essa modi
ficaçao e, do meu ponto de 
vista, não tenho mais se não 
que concordar com essa postura 
que entendo como a mais corre
ta. Mas eu queria perguntar ao 
sr. Embaixador como ficaria, 
depois das negociações havidas 
com o Fundo Monetário Interna
cional, a questão que, em ou
tra época, nos foi trazida, 
também, com muita persistên
cia, pelo Comitê Assessor, que 
era o famoso pagamento simbó
lico o arasi1 precisaria, 
primeiro. paoar para. depois, 
conversar? 

Segundo: existe ou não alguma 
relação entre o acordo com o 
Fundo Monetário e o acordo com 
os bancos? o desembolso do 
Fundo Monetário estará atado 
às negociações com os bancos 
privados. ou se trata de ques
tões separadas que é um segun
do ponto, aqui que sempre foi 
muito discutido? 

Terceiro; com relação à ques
tão do nfve1 de reserva - além' 
desse nível de reserva que pa
rece saldar, a fixar-se e 
acho, inclusive. que esse é um 
dos itens em que o Senado po
deria avançar, fixando um ni
vel razoável de um minimo de 
reservas com condições para 
negociação - mas, além desse 
nfvel de reservas, existe nas 
conversas com o Fundo 
Monetário e na políticâ do Go
verno com respeito a divida, 
alguma idéia a respeito de ou
tras salvaguardas? 

Eu estou alerta para o fato 
de que o preço do petróleo 
pode subir, repentinamente. 
como está subindo, neste mo
mento, por causa da crise no 
Golfo Pérsico. Existe alguma 
negociação nesse sentido? En
fim, eu teria uma séria de ou
tras questões, mas não quero 
monopolizar o direito de Per
guntar e se o Sr. 'Embaixador 
responÇesse a essas questões 
eu ficaria satisfeito. 

O Sr. Ministro luiz Carlos O SR. PRESIDENTE (Severo Go
Bresser Pereira apresentou um mes) -com a palavr8 o sr. Em
pl~no Que, no meu modo de en- b8fXBdor úór1o oauster. 

O SR. JÓRIO DAUSTER -Muito 
obrigado, Exm~ Sr. Senador. 

EU começaria pela segunda. 
porque acho ~ue ela serve para 
esc 1 a recer • depois_. conduz i r a 
primeira pergunta. 

A Carta de Intenções será di
vulgada brevemente. ela não 
foi ainda assinada. os últimos 
retoques es~ão sendo dados. 
mas já existe o entendimento 
com o Fundo. Não existe nenhu
ma obrigação de que o Brasil 
faça pagamentos aos bancos. 
como condição para obter a a
provação do programa pelo Fun
do Monetário. Existe, iSto 
sim, uma preocupação, que é 
válida, com respeito a esses 
elementos que compõem o quadro 
externo de qualquer pais. 
Quer dizer. então se um p~ls 
está acumulando com o Brasil 
atrasados substanciais; isso é 
uma forma de financiamento de 
um gap de balanço de paga
mentos. Então. como o fundo 
tem e aí é aquela obrigação 
válida, genufna do Fundo. de 
rever a solidez do balanço ex
terno de um pafs. ele n~o pode 
deixar de olhar a parte dos 
bancos, seria ai uma simplifi
cação, inclusive tecnicamente 
errónea. Então. existe um ra
ciocínio e nós, inclusive, o 
Governo brasileiro, somos os 
primeiros a dizer que a pior 
forma de financiamento que e
xiste é o atrasado. Por quê? 
Porque, ao acumular esses a
trasados, ele continua a ser 
dívida, e é uma divida aue 
está sendo acumulada com base 
nos parâmetros antigos que 
queremos mudar. Então. é aque
la taxa de juros, dentro da
quelas condições que buscare
mos a 1 terar por.que estamos .a
cumulando esses atrasados. Uma 
política de atrasados, imagi
nar que a acumulação indefini
da de atrasados e uma solução 
para a dívida seria um grande 
erro e esse não é um erro em 
que o Governo brasileiro possa 
incorrer. 

O$ atrasados. e isso é uma 
te$e que temos defendido com 
bastante rigor, não são objeto 
de um desejo do Governo, mas 
simplesmente uma imposição a
ritmética, numérica, porque a 
massa dos pagamentos, dos com
promissos era superior à nossa 
capacidade efetiva a suspensão 
de pagamento. inclusive. fo1 
feita na administração passa
da, cerca de 9 meses depois 
que o Governo havia assinado 
com todos os bancos um acordo 
que tinha levado 7 meses para 
negociar. Quer dizer. é a pro
va de que aquele sistema. a
quele mod~lo era um modelo 
praticamente do desastre pla
nejado, 7 meses de negocieçéo. 
uma salva de palmas ao se ~a
zer o acordo e esse acordo nlo 
durou nem mesmo g meses. ~ 
1sso o que queremos mudar; 
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este Gover~o não aceitará com
promissos~ acordos que ele não 
tenha absoluta certeza, dent.r-o 
do limite das certezas· que po
demos ter a nível político. de 
que o Pais tem condiçõ'es de 
viabilizar os seus compromis-
sos. . 

O Fundo examinou a questão 
dos atrasados porque essa é 
uma questão relevante que ele 
deve examinar e. do nosso la
do. o Fundo recebeu a confi~
mação, que também não é novi
dade. já havia sido tornada 
pública. de que o Brasil quer 
acelerar a negociação; o era
si 1 ·não pretende · ficar Com 
esse crescimento indefinido de 
atrasados pesando sobre sua 
econom'ia porque e1es, adiante. 
representam o r1sco de uma 
críse cambial, o risco de um 
aumento de impostos, então, 
eles são um freio à atividade 
económica interna e, obviamen
~e. ~ambém na possibilidade de 
novas invenções estrangeir-as. 
O Srasil quer resolver o pro
ble~a da divida e quer resol
ver o mais rapidamente possi
vel. Agora~ a partir dessa vi
são da capacidade de pagamen
to~ há também uma alteração 
nesse tipo de enfoque, porque 
o Srasil vinha tendo uma 
trahsferência neQativa com to
dos os erectores. querdi2er. 
neste ano o Brasil pagaria, 
como transferência líquida he
gativa, 1 bilhão de dólares ao 
Fundo Monetário, 1 bilhão e 
200 ao Bancc Mundial e ao Brid 
4 bilhões ac Clube de Paris e 
8 bi1hões aos bancos credores. 
Estou citan~o números apenas 
para dar uma noção de magnitu
de. ou seja, éramos negativos 
com todos. Se agora vamos es
tabelece~ u~ montante X, que é 
aQuele Que correspo de à capa
cidade não ihflacioriária de 
pagamento, existe uma fila 
nesse guichê, porque quem não 
paga ao Fundo Monetário se 
transforma hum pária; quem não 
paga ao Banco Mundial obvia~ 
mente não tem qua1que~ espe
rança de poder receber ainda o 
aperte, que no caso já não era 
positivo, mas perderia até a 
esperança de ter apartes dessa 
institu1çâo que, inclusive, 
vem financiando alguns progra
mas no Brasil, que tem um pac
"to social. 

Com quem não paga ao BID o
corre a mesma coisa: quem não 
paga ao Clube de Paris obvia
mente está deixando de pagar 
a9ências de Governo. Essas a
gencias de Governo ainda podem 
e ainda vinham oferecendo al
QUm alívio, pois que atendendo 
ao interesse de paises produ
tores de equipamento, eles vi
nham facilitando os termos de 
importações pelo Brasll de e
quipamentos de motores para a 
Embraer. ou seja, essa mtH"'u.
tenção de um relacionamento 
com o C1ube de Paris é impor-

tante para a economia brasi
leira. 

Pinalmente essa fila, repito. 
não foi estabelecida para o 
8ras11. é que vieram Os bancos 
credores. Mas, agora. todos 
tendo ~ue disputar nessa or
'dem, num volume que será e$ta
belecido PoSsivelmente a cada 
ano~ daquilo que o Brasil pode 
pagar. Então. essa modificação 
na filosofia brasileira tem 
reflexo também na negoci~ção. 

o que o Bras i 1. portanto, se. 
comprometeu ou não e· colocou 
na carta é aquilo que ·ele dis

·se que vai fazer. O Brasil 
iniciará tão cedo quanto pos
sível - esper-o que já em o.utu
bro - as negociações·com os 
bancos comerciais. E 6bviamen
te haverá a luz do levantamen
to que nós fazemos. De nossa 
capacidade de pagamento. pode
rá haver decisões que ainda 
não foram tomadas- decisões 
que estarão a nfve1 da Minis
tra -. sobre as formas de reto
madas eventuais de algum tipo 
de pag~mento. Mas essas formas 
não foram fixadas e é bem pos
sível que ainda esta·semana, 
quando tenhamos assinada a 
Carta de Intenções. e deixado, 
portanto~ fixado o tipo de 
compromisso que nós temos com 
o Fundo, e gue não passa por 
essa questao de bancos~ é que 
o Brasil. então, poderá, usan
do a sua faculdade soberana. 
tomar decisões posteriores com 
relação aos bancos come~ciais. 

No que tange. portanto, ao 
comitê Assessor de Bancos. 
creio que há também uma certa 
distorção~ NeQociadores, e al
guns com o respeito que nos 
merece, em- por exemplo. · o 
Ministro Br-esser -. apontam o 
comitê como tendo sido prati
camente a r-azão de Um ma1 re
sultado para o Bras i 1 . · 

Creio que há elementos extre-

~~~en~; ~~~?~i~~t~~e~~e;~l~c~; 
outros nego-c i adOres. não só. de 
brasileiros, mas também de ou
tros .pai'ses· end.ividados. Mas, 
temo o gue possa.haver uma va: 
lorizaçao excess1va do que e 
adjetivo com. relaçãO ao que é 
substantivo. Acred1to que se 
as negociações. no passado. 
não atenderam às necessidades 
brasileiras como não terão a
tendido às necessidades dos 
outros paíSes endividados, é 
porque não havia condições po-
1ític~s internacionais e in
ternas a nível de cada País. 
para tomar o tipo de atitude 
que hoje estamos tomando. 

Acne que é necesSário desmi: 
tificar o pape1 do Comité. 
Quem tem posição firme, quem 
tem retaguarda politica inter
na, deverá estar em condições 
de negociar e~ qualquer lugar. 
Por que o Comit6 então? Porque 

o Brasil tem cerca de setecen
tos bancos credores como nós 
queremos. Isso ê fundamenta 1 • 
um resu 1 tado g 1 oba 1'. uma so-1 u
ção que esteja sendo vista 
como P.ermanente. e que seja 
tão rápida quanto posslvei. 
seria virtualmente impossível 
imaginar que se pudesse nego
ciar individualmente com cada 
bancO. Além disso. ·os pr6prios 
contratos. assinados no passado 
estabelecem · uma .série .de 
c1áusu1as de ca~áter jurídico. 
que obriga o Brasil-evidente 
que n6~ temos contra elas bus
car ·o màximo de flexibiliza
ção. mas elas existem e essas 
cláusulas também tornam prati
camente inviável.· nas condi
ções atuais, esse tipo de ne
gociação, bahco a banco~ 

Mas -o que poder i a ser uma rie
gociação individual? Será que 
seria possive1 chamar aqui um 
banco "A" e dizer a ele: 
"tenho no meu programa Oe pri
vatização um ·grande diamante 
que é a· Usim1nas". Então. vou 
trocar esse diamante com esse 
banco J. em t r.oc::a de uma con
cessçao maior na dívida. Ser-ia 
factive1 fazer uma negoc1ação 
desse tipo? Come é que o Go
vernO seria t~anspa~ente num 
entendimento que deveria ser 
absolutamente fechado com um 
banco? Mas aí como seria o 
segundo? Vamos dizer que te
ríamos ace~tad~ isso. Banco 
"B":- ai dirfarnos~ a Usiminas 
jâ não existe mais, temos ago
ra Tubarão, um dia~ante com os 
quilates que não sejam 
comparáveis. Ehtão, outra vez 
uma negociação fechada numa 
sala enfumaçada, como é que 
seria 1sso? E nós íamos fazer 
isso com setecentos~ Então. 
como é que ser1a? Quem iria 
ficar finalmente com a compa
nhia Siderúrgica Nacional? 

Ou seja. não· é assim. Para 
que seja transparente para que 
seja alguma coisa absolutamen
te defensável perante a socie
dade óra~sileira, as soluções 
têm que ser de caráter~ global 
e. pOrtanto, isso leva ã ne
cessidade de uma negociação 
que passe por uma certa aglu
tinação desse universo de 
credores. 

vamos para uma negoc'iação com 
o Comitê, mas extremamente 
consciente dos defeitos desse 

.comitê. daquelas formas de a
tuação que pr-ejudicaram no 
passado e, Dortanto, ·a partir 
dessa consciência, com~o inte
resse de introdu.zir as modifi
cacões que forem necessárias 
no fo~mato do Comitê. no mode
lo de ·negociação· do Comitê. 
para que tenhamos minimizado, 
minorado ou, quem sabe, e1imi
nado as desvántagens do forma
to Comitê. 

Mas. como opção entre nego
ciações individuais e negocia-
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ç6es coletivas através do Co
mité, não há na prática a pos
sibilidade de uma escolha: a 
outra não era viável. 

Portanto, o que fizemos. isso 
sim, foi convidar os bancos a 
virem ao Brasil obviamente 
aqueles que assim o desejassem 
- para ter "lJm conhecimento 
mais direto e mais profundo 
das diferenças de opinião. das 
preferências, até, que esses 
bancos pudessem ter com rela
ção a uma série, hoje relati
vamente longa, de instrumentos 
que conduzem à redução da dí
vida e que j~ foram ap11cados 
por outros pafses. 

Esse processo ainda está em 
curso. Oevo dizer que já te
mos. entre atendidos e com da
tas marçadas. cerca de 15 
bancos. E uma amostragem mufto 
boa. Tivemos a maioria dos 
chamados Money Center 
Banks dos Estados unidos. ti
vemos· vários bancos europeus, 
o banco canadense e. estamos 
hoje com um aprendizado que 
nos foi muito útil. E acredito 
que também houve. de uma série 
de outros ~ancos, manifesta
ções por escrito. 

Então. essa parte das consul
tas foi bastante, correto, 
correspondeu aos nossos obje
tivos, e a nossa expectativa é 
que a partir dessas consultas 
possamos formular uma proposta 
brasileira que esteja tão pró
xima da realidade do mercado 
Quanto possível, mas que, é 
evidente. passe pelo crivo do 
interesse nacional e esteja 
compatível com a limitação im
posta pela capacidade de 
pagamento. 

Finalmente a questão do nível 
de reservas. 

É óbvio que os acontecimentos 
recentes no Golfo mostram como 
é fundamental que se guarde um 
colchão. Um pais que estivesse 
ai com dois meses de importa
ção, diante de uma crise desse 
tipo poderia ficar inteiramen
te vulnerável e isso conduzi
ria a uma desorganização, fuga 
de capitais~ corrida para 
ati vos. 

Ou seja, é necessário manter 
um nivel de reserva que dê so
lidez à politicá interna e ex
terna, porque tem reflexos in
ternos no Pafs .. 

Agora. a Carta de Intenções 
foi discutida a partir de um 
programa de governo- repito, 
o programa já estava feito e. 
ao se 1er a Carta, isso vai 
ser visivel - e que antecedeu 
a crise do Golfo e foi feita a 
partir de premissas que talvez 
devam ser revistas se a crise 
se mantiver por um tempo supe
rior e se. de fato. houver uma 
modificação substancial no pa-

tamar dos preços do petróleo, 
que ainda é um item fundamen
tal nas nossas importações. 

Então, o que fez com que o 
Fundo foi simp1esmente - seria 
tentar alterar todos os cãlcu
los que inclusive compõe o or
çamento enviado ao Congresso, 
já aprovado. E, portanto, o 
que tem é uma referência 
clara: a preocupação do gover
no com essa crise e com os 
possfveis efeitos adversos que 
ela venha a ter sobre a econo
mia brasileira e isso ser4? se 
a crise se mostrar duradoura e 
se~ de fato, tiver efeitos 
substanciais. isso permitirá 
ao Brasil rever ~odos os ele
mentos que compõem a Carta de 
Intenções sem qualquer 
dificuldade. 

É evidente que existem no 
próprio Fundo outras janelas. 
Existe a chamada reserva de 
contingência que poderá vir a 
ser usada pelo Brasil, se as
sim julgar necessário, com 
respeito a efeito do aumento 
do preço do petr61eo. Há ou
tros instrumentos, outras al
ternativas, mas não iniciamos 
nem mesmo a consideração des
sas opções uma vez que achamos 
que nesse momento seria melhor 
fixar o programa como estava, 
obter para esse programa a a
provação do Fundo na certeza 
de que, se as condições se al
terarem de forma significati
va, poderemosa rever todas me
tas e buscar os recursos adi
cionaisjunto ao próprio Fundo. 

Não sei se respondi correta
mente às suas indagações. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Go
mes) -Senador Fernando Henri
QUe Cardoso, V. ExA tem alguma 
observação? 

O SR. 
DOSO 
questSo 
co. 

FERNANDO HENRIQUE CAR
Sim, com relação à 
do pagamento simbóli-

O SR. JÔRIO DAUSTER- Eu dis
se que o Governo brasileiro 
tomara decisões sobre pagamen
tos aos bancos no momento em 
que entender, poderá retomar, 
no momento que entender que 
esses pagamentos estejam den
tro da sua capacidade e que 
façam parte'de uma posição que 
não comprometa esses objeti
vos. Agora, não simbólico·. 
Penso que a idéia de simbólico 
é que não contemplamos. Quer 
dizer, se houver algum paga
mento esse pagamento tem de 
corresponder a uma capacidade 
efetiva. 

. O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO- Portanto não existe um 
condicionamento. primeiro pa
gar para depois negociar? 

o SR. JÔRIO DAUSTER -Não. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Go
mes) . Nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES- Embaixa
dor Jório Oauster. a sua pa
lestra me parece que satisfez 
plenamente. v. Exa. mesmo ex
pondo seus pontos de vista e 
do Governo nesta comissão, não 
desviou da sua condição de 
Embaixador. A clareza ficou 

.nas entrelinhas. mas foi sufi
ciente para que pudéssemos fa
zer uma ava1iação acerca da 
posiç~o do Governo nessas 
negociações. 

Como V. ExA diz, há uma gran
de preocupação a seguir que se 
preserve a soberania. de que 
não haja um esmagamento e de 
que seja uma constância de 
comportamento em relação ao 
credor. 

Essa questão .da dfvida tem 
sido tratada no Senado há bas
tante tempo. Aliás. um dos 
primeiros discursos nossos 
aqui a este respeito foi em 
1983. quando que denunciamos a 
d'Í'vida. escremos até um artigo 
nos jornais nacionais onde 
lia-se que o resca1onamento 
era a única alternativa. Diga
mos, de 1983 a 1988. como V. 
Ex~ diz, pagamos 50 bilhões de 
dólares. , 

Essa sangria permanente tem 
levado o Brasil a essa condi
ção a que V. Exa se refere, de 
forte exportador de capitais, 
em razão disso, baixo ·investi
mento, baixo crescimento. 

Nossa posição, pelo menos a 
minha ee.ssoa l. em relação a 
essa dlvida é mais do advogado 
acostumado a tratar de dívidas 
no setor privado sem essas 
preocupações de economia, quer 
di~er. levando em consideração 
relevâncias de comportamento. 
Por exemplo, toda vez que um 
credor estiver em situação de 
1nsustentab1lidade. de força 
malor. a própria lei, o Oi_rei
to Natural, inclusive, o escu
sa de responsabilidade de 
pagamento. Também quando uma 
das cláusulas contratua1s fica 
ao arbftrio de uma das partes 
contrata·ntes. essa cl áusu1a é 
passível de nulidade; esse 
juro aumenta ou diminui na 
conveniência dos próprios 
credores. Depois, aqui, no 
Brasil, essa dívida~ ao nível 
da Constituição. é considera
da, em principio, legitima. 
Tanto é que a Constituição, 
representando a vontade nacio
nal. determinou que fizesse 
uma comissão para avaliar a 
sua legitimidade, as transfe
rências que ocorreram e a res
ponsabilidade daqueles que se 
empenharam na sua 
constituição. Quem mais tirou 
proveito disso, quem aqui lu
tou para que ela se formasse 
ou os que de fora impunham ao 

i 
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País esses empréstimos. porque 
estavam cheios de capitais, 
dos petrodólares, e eles ti
nham de colocar em alguma par
te. 

Também tem de levar em consi
deração o seguinte: a con~
ciéncia de risco dos 
empréstimos. Nós pagávamos os 
mais altos spread do Mundo. 
'-'á disse uma ve:z aqui Que a 
Austrália não pa
ga spread nenhum, embora o seu 
património o líquido, o seu 
Produto Interno Bruto seja 
proporcionalmente menor do que 
o Brasil, mas porque ela per
tence ao campo de influência 
dos maiores credores. a 
Austrália está isenta disso. 
Então, já havia um reconheci
mento implícito em risco. 

Por outro ledo, Embaixador 
acho que V. ExA tem as melho
res condições para essa luta 
muito di'fícil. v. Ex"'. ao que 
sei, está se havendo muito 
bem, é uma luta muito d1fícil, 
tem ~ue se aperceber do se
guinte; nunca alguém se sai 
bem numa batalha quando se usa 
a arma do inimigo ou do 
adversário. Temos que, no 
Pafs. lutar com as nossas pró
prias armas e quando v. ExA 
invoca e soberania, quer di-
2er, isto é um ponto forte de 
negociação. é muito importante 
nesse sentido, pois não pode
mos nos ater aos contratos, à 
questão do fórum, à questão de 
juros. de condições, que foram 
condições de i~osição. Dentro 
dos con~ratos nós não teremos 
zlternativas. Qualquer nego
ciador seria apenas um econo
mista; ele ia lutar com regras 
de economista, de financista, 
e ele então não sairia para 
essa faixa em que a soberania 
tem que se imposta. 

Eu passei às mãos de V. ExA 
um processo nosso que já obte
ve parecer favorável de algu
mas comissões suspendendo o 
pagamento, não é da"ndo o calo
te, mas suspendendo por alguns 
anos, porque se o Pafs não 
pode pagar coisa nenhuma, em
bora de 83 a 88 pagasse 55 bi
lhões de dólares, doravante 
será inteiramente impossfvel. 
Então, é p~eciso muit~ criati
vidade nesse setor. E uma su
gestão que parece lógica e le
gal~ mas ela é ju~ídica dentro 
da nossa situação. 

Em razão do esfo~ço deste go
verno, nós obtivemos uma queda 
substancial da inflação. Essa 
inflação hoje estaria na ordem 
de 450% ao mês, não fossem es
sas medidas a que V. ExA se 
referiu, que não deixaram de 
afetar determinados seto~es. 
Mas na realidade, artificiosa
mente ou não, a inflação está 
sendo contida, há um controle 
nacional e o próp~io dólar co
meçou a cair, coisa nunca o-

corrida na história do Brasil. 
Nunca vi uma situação como es
sa. pelo menos nessa progres
são.· Dólares externos estão 
sendo repatriados, comercian
tes que nem sempre eram hones

-tos, que ganhavam vendendo 
produto com uma qualidade pés
sima e "faziam depósitos no··ex
terior. e ago~a. com essa fal
ta de dinheiro. estão repa
triando esses dólares. 

Mas é uma ~ugestão para V. 
ExA Parece até inadequada, mas 
ela juridicamente serve como 
argumento se as condições ini
ciais não forem ace1 tas .na 
mesa de negociações. 

O Brasil é um Pais soberano. 
O d6lar vem caindo agui no 
Pais e a tendência e neste 
sentido. o cruzeiro hoje é uma 
moeda forte. E1e não está na 
cotação internacional, mas é 
uma moeda forte. Então, como 
alternativa de nesoc1ação, por 
que o Brasil nao colocar em 
consignação, em pagamento e~ 
c~uze1ro, no Banco Central a 
disposição dos credo~es inter
nacionais o valor do seu 
débito? V. ExA sabe que é di
fíci 1 tratar deSigualmente 
pessoas que se sentem em i
gualdade de condições de exi
gências. 

Caso o Brasil vá oferecer uma 
vantagem como V, Ex 4 cita, uma 
indústria para um credor, isso 
é inteiramente impossível, 
Primeiro, num depósito desses, 
n6s colocaremos à disposição 
dos credores internaciona1s, 
em cruzeiro no Banco Central. 
os seus valores. a partir des
se momento os juros não seriam 
pagos .por que houve a consig
nação em pagamento informal 
por via administrativa. Então. 
~_partir daí o que se poderia 
fazer com mais facilidade se
ria a conversão. 

Hoje a conversão pode ser uma 
grande alternativa nacional, 
pode ser para o Brasil uma es
pécie de Plano Marshall para o 
País, se ela for adequadamente 
dirigida. Se a conversão se 
operasse e esse capital viesse 
para o setor de especulação a 
inflação seria intolerável. Se 
o Pais se mantivesse fechado 
ao comé~cio do mundo a infla
ção seria intolerável, mas com 
essas novas aberturas que ha
verão de se ampliar, eu posso 
di2er a V. Ex~ que a conversão 
pode ser uma alternativa 
extraordinária para os pró
prios c::r_edores. 

O Brasil também é credor de 
outros países, o. Brasil é cre
dor do próprio I·rague. O Bra
sil é credor de pafses euro
peus, da próprta Polônia. Es
ses credores podem negociar 
essas dfvidas, esse crédito no 
Brasil. 

Então, como argumento. posso 
dizer a V. Exll que é viável, 
não é uma coisa insensata, 
porque se formos discutir den
tro dos contratos das dividas, 
pode ter certeza, Embaixador, 
que com todo empenho do Sra-. 
sil, de v. Ex~ e do Governo 
brasileiro, nós não chegar.emos 
a resultado nenhum. 

O cruzeiro hoje está fortale
cido e é uma al~ernativa; 
coloca-se à disposição dos 
credores no Banco Central a
quele valor e se determinam 
caminhos e prioridades para o 
caso de conversão da divida. O 
que é mais urgente no Pals? É 
a questão ene~gética. 

Hoje a própria Constituição 
permite que haja inversão em 
hidroelétricas de porte médio; 
a reconstituição da malha 
rodoviá~ia nacional. estradas 
novas. Há setores fundamentais 
e o Pafs é uma enormidade de 
fonte de produção de matéria
prima. Actm que isso seria uma 
alternativa. Exauridos os ar
gumentos, posso dizer a v. ExA 
que juridicamente não é desto
ante uma oferta desta 
natureza. 

Digamos que fosse a Suíça que 
devesse a alguém e ela 
dissesse: "Não vou pagar em 
dólar porque eu fico em des
vantagem. mas pago na nossa 
moeda. Quer dizer, ninguém ha
veria de se chocar, porque re
almente o franco suiço e "for
te. é estável. Agora, o cru
zeiro, hoje. é forte e é 
estável. Com essa politica e
xiste uma perspectiva de valo-
~~~gç~~ind~~nto que o ,dólar 

Embaixada~. congratulando-me 
com V. Exa pergunto, primeira
mente se v. ExA pode adiantar 
alguma coisa a respeito da 
Carta de Intenção. Segundo, 

_quanto é que V. Ex§ considera 
que é a dívida efetiva nacio
nal, principal e juros? Esses 
90% do Governo, a quanto mon
tam. A divida particular! em 
que se ex~ressa? Se a d vida 
particular é de bancos ou de 
empresas privadas. Se de em
presas privadas, de que setor: 
siderúrgico ou que atividade? 

Muito o.brigado a v. ExA 

O SR. PRESIDENTE (Severo Go
mes) - Com a pal'avra o Embai
xador 0ório Dauster. 

O SR. JÓRCIO DAUSTER- Muito 
ob~igado. ilustre Senador Lei
te Chaves_ AQradeço as pala
vras ~uito gentis ~ue me 
di~igiu. Acompanhei com muito 
interesse as suas colocações. 

Cf'eio que, com resP.ei tO à 
conversão, que foi matéria que 
V. Ex.a mencionou, ela está 
prevista. no momento, como um 
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possfvel instrumento no cardá
pio de .opções que o Brasil 
previu, porque ainda não che
gamos lá. mas é um instrumento 
que está sendo estudado. Essa 
conversão tem, na verdade, 
dois tipos diferentes de área 
de aplicação: a pri~eira é a 
da privati.zação~ E evident'e 
que, neste caso, a enorme van
tagem é de que não há QualQuer 
expansão da base monetária: é 
uma troca de P.ape1 por papel. 
Existe uma dfvida que está 
bloqueada no Banco Central e 
haveria ações de empresas pó
b1fcas que o Governo- porra
zões que seria até inútil aqui 
repetir- 1magina QUe haja in
~eresse em poder colocar nas 
mãos do setor privado. Então, 
o próprio Congresso já estabe
leceu as 1imitaçõ~s c9m res
peito a essa part1c1paçao es
trangeira ao fixar o l1mite de 
40% do capital votante. Com 
respeito à privatização não há 
dúvida de que o Governn. o E
xecutivo - vem trabalhando com 
a idéia de que ela pode ser um 
canal importante na negociação 
da divida. 

Qual é o obje~ivo do Governo 
nesse setor? b objetivo ê- ao 
permitir o· eml:)t-ego da dfvida 
para fins de compra. de parti
cipação acionária nessas em
presas. sujeita ao limite es
tabelecido por lei - que pos
samos absorver o maior descon
to possivel. Af é que vem a 
idéia da transformação dessa 
divida. Seria. evidentemente, 
ai, sim. inaceitável do ponto 
de vista da sociedade brasi
leira que nós entregássemos 
esse património - hoje. um pa
trimónio desmerecido por um 
gerenciamento que levou a dé
ficits erat1camente sistemáti
cos; sao empresas que. ao in
vés de provocar o enriqueci
mento da sociedade. estão pro
vocando o empobrecimento. por
que nós. a partir dos impostos 
que são recolhidos de todo o 
setor privado. -é que estamos 
pagando os déficits que se a
cumulam nessa empresas. 

É evldente qUe o património 
está, hoje. desmerecido por 
uma série de dlstorções que 
conhecemos muito bem. E essa é 
a razão pela qual existe esse 
apoio que eu diria. hoje. pra
ticamente unânime na sociedade 
com relação à . ~rivatfzação 
desse patrimônlo. Mas isso tem 
que ser feito a um preço 
correto. E seria. portanto, 
inaceitável que se trocasse 
uma dfvida que hoje é uma 
dfvida ruim, é uma dfvida que 
tem um valor do mercado 
secundário bastante baíxo , 
que se trocasse ao valor de 
face; quer dizer, aquele que 
tem uma dfvida de 100 mflhões 
de dólares pudesse ter esses 
100 milhões aplicados direta
mente para a compra desse pa
trimónio público. Então atra-

vés de sistemas transparentes 
- acredito que o faremos atra
vés de leilões~ mas é uma área 
que já não pertence às minhas 
atribuições vamos procurar 
obter o maior desconto através 
da competição entre os pró
prios credores; eles vão fi
xar. através do interesse que 
venham a demonstrar na parti
cipação dessas empresas. o 
preço efetivo Que eles preten
dem pagar usando a dfvida. 

Então, o objetivo do Governo, 
sim, é usar a privatização, 
mas tentar absorvar, através 
de mecanismos transparentes de 
mercado. o máximo de desconto 
na transformação, na conversão 
dessa dívida em participação 
acionária. Esse é um ponto re
ferente à privatização. 

A conversão. outra que não 
seja para a privatização. in
fel1zmente. esbarra naquela 
questão que é a limitação que 
tem o Governo com respeito à 
produção desses cruzeiros. 

v. ExA colocou a idéia de que 
se pode pagar a dívida com 
cruzeiro. Sim, pode. Mas no 
fundo o problema é o mesmo. 
Para gerar esses cru~eiros de 
forma não inflacionária. o Go
verno terá que arrancá-lo do 
setor privado. de outra forma 
nós estaríamos alimentando a 
inflação. 

Os leilões que já foram fei
tos na administração passada. 
por exemplo, foram suspensos. 
porque se teve a consciência 
de que eles estavam implicando 
numa forte expansão_monetária. 
Se o Governo vende ou permite 
que 1 bilhão de dólares. em 
dfvida, sejam transformados 
para fins de aplicação. ele 
tem Qu~ f9rnecer os cruzeiros. 

Ora. se o Banco Central o fi
zer, ele só tem uma maneira, 
duas. Lançando tftulos. e fsso 
vai ter impacto na taxa de J·u
ros etc. e tal. nós tentar a
mos retirar dessa forma do se
ter privado, ou pela forma, al 
sim. absolutamente invíáve1: 
no momento que seria rodar a 
maquininha e imprimir esses 
cruzeiros para trocá-los pe1a 
divida. Por isso que é fato: 
existe interesse doS credores 
em ter a dfvida paga em cru
zeiros. é evidente! Mas n6s 
precisamos ter um cuidado 
extraordinário. Primeiro. com 
respeíto ao ritmo em que se 
possa permitir essa conversão. 
Ela tem que estar inteiramente 
compatibilizada com a progra
mação monetária, porque senão 
n6s estaríamos recolocando a 
inflação pela porta de trás da 
conversão; esse é o primeiro 
ponto. SegUndo ponto. não se
ria aceitável que essa conver
são se 1' i zesse para comprar 
indústrias que já estão. pron-

tas. jâ estão aqui, já estão 
funci ~mando. 

Se houver a conversão para 
investimento, nós devemos ter 
a certeza absoluta de que isso 
vai gerar novos investimentos, 
vai gerar novas atividades e
çonõmicas. sobretudo. naquelas 
areas em que possa atender a 
reclamos da economia brasilei
ra. Por exemplo. a infra
estrutura. nós estamos vendo a 
deterioração brutal de toda a 
rede viária, do sistema de 
produção de energia elétrica 
do Pais, os portos, ou seja, 
não é, eu não creio Que se 
deve afastar~ pelo contrário, 
se deve considerar a possibi-
1 idade de aceita r a conversão 
nessas áreas. Mas. para fazê
lo, e necessário ter certeza 
de que esse é um investimento 
produtivo. que vem preenche~ 
uma lacuna e não pode simples
mente ser uma substituição ou 
a compra de empresas que já 
estão operando no Pais. Serla 
meramente desnacionalizar sem 
um ganho incremental para o 
emprego, para a renda nacio
na1. 

E são essas condições extre
mamentes rfgidas que nós temos 
que ter em mente par~ impedir 
que uma conversão se transfor
me ou num processo de real i· 
mentação inflacionário. ou num 
processo de desnacion~lização 
pernicioso. Mas. em princfp1o, 
a idéia de usar a conversão 
como um dos instrumentos está 
presente na equipe de Governo 
e nós temos que ver se é pos
sível. 1mplementá-la de forma 
satisfatória. 

Esses. portanto. eram os. 
comentários que eu faria. e 
Quanto mais cifras o senhor ... 
v. Ex~ 1ndicou o interesse em 
conhecer as cifras. Eu pode
ria, com o maior praz·er. ao 
retornar ao meu escr1tór1o, 
buscar aqueles e1ementos de 
informaçáo, que são do Banco 
Centra1. onde existe essa dis
criminação muito cuidadosa do 
que é d1vida do setor público. 
o que é dívida de empresas. 
estados e municípios. porque 
um dos problemas é exatamente 
este: o Governo não está rece
bendo. o 'Tesouro riã.o está re
cebendo das empresas públicas. 
dos estados e dos municípios 
aQueles recursos em cruzeiros· 
que são suficientes para o 
serviço da dívida que foi as
sumida por essas entidades, ·ou 
por esses governos locais. Dai 
é que. mais uma vez. o Governo 
vfnha sendo obrigado a usar 
meios inflacionários para pa
gamanto da divida; ele estava 
fazendo. atravé~ de.colocacão. 
de esportes de recUrsos do ·te~ 
souro que não tinha a cobertu-· 
r a do devedor fi na 1 ,. Exa tamen
te por isto existe um problema 
mu1 to grave. que ess~ · .Governo 
pretende sanar.·que e a garan-



Sábado 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao Il) Outubro de 1990 5595 

tia de que estados, municlpios 
e empres~s terão condições de 
colocar, junto ao Tesouro, os 
recursos necessários para o 
pagamento da divida. 

Quanto às cifras, terei o 
maior ~ra2er em poder envi~r a 
V. Ex essa discriminação. Eu 
faria também. desde já, o con
vite para que, se essas cifras 
não satisfizerem inteiramente 
o interesse de V. Exa. consu1: 
te o Banco Centra1, que estara 
à disposição. Digo isto com a 
certeza de colocar tantas e 
quantas informações forem ne
cessárias. 

O SR. LEITE CHAVES- Estou 
satisfeito, Sr. Presidente. e 
aguardo essas informações. 

O SR. PRES!OENTE (Severo Go
mes) - COm a palavra o Senador 
Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALOO ARAGÃO- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 
Sr~ Embaixador ~6rio Dauster, 
antes da posse do Presidente 
Collor. houve uma viagem de 
Sua Excelência ao exterior. êm 
conversa com os centros finan
ceiros mundiais e após a sua 
posse. surgiu o chamado pacote 
económico. 

Teria sido uma preliminar 
para o início da negocia~ão da 
dívida externa a condiçao im
posta pelo pacote à sociedade 
brasileira do arrocho sala
rial. da recessão. dos não
investimentos públicos? E uma 
das condições para que os cre
dores internacionais - do Clu
be. de Paris e do Fundo Mo
netário -pudessem vir conver
sar a respeito da dívida 
externa'? 

O que estamos vendo é que o 
Pafs está parado. Não há in
vestimento público. Há uma re
cessão. um achatamento sala
rial e uma inflação pública e 
notória. Parece-me Que a in
flação 100% é muito mais per
niciosa sem investimento. e é 
a que está aí, de 11% a 13% ao 
mês. Esta seria a minha pri
meira indagação. 

Outra questão. Sr. Embaixa
dor. se~ia se a liberação das 
parcelas do Fundo Monetário 
Internacional esth condiciona
da aos acordos com os bancos. 
Há uma outra indagação -é que 
fez o Senador Leite Chaves
que é quanto ao montante da 
divida e à responsabilidade 
de per si, de quem. 

Estas seriam as minhas três 
indagações. 

O SR. PRESIDENTE (Seve~o Go
mes) - Com a palavra o Sr. Em
baixador ~ório Oauster. 

O SR. EMBAIXADOR úÓRIO DAUS
TER- Muito obrigado. Ilustre 

Senador. quanto à sua primeira 
pergunta. posso lhe dizer com 
toda a tranqüilidade que não 
existiu qualquer condicão. Não 
houve. nos entendimentos man
tidos pelo Presidente.da. Repú
blica ou pela· Ministra. em ne
nhum momento a idéia de que o 
programa económico a ser apli
cado pelo Governo fosse um 
primeiro passo para a negocia
ção com os credores externos. 

Eu diria que isto se dá por 
uma razão muito simples: a 
prioridade desses pagamentos 
não foi essencial. Te~os uma 
divida, queremos resolvê-la 
através de redução do estoque 
do principal da dívida, atra
vés de redução dos seus servi
ços, de forma, repito. a 
comp~tibilizá-la com os obje
tivos maiores da sociedade, 
que são: estabilização finan
ceira e retomada do crescimen
to. 

A colocação com respeito à 
divida é secundária e não, 
como teria sido em certas oca
siões do passado, principal, 
ou seJa. o objetivo era servir 
a d'ÍV1da. e o resto da econo
mia que se ajustasse. Era, u
sando aquela imagem, um rabo 
abanando o cachorro. Então. 
era o serviço da divida que 
impunha uma ajuste interno. 

Tenh-o certeza de que isso não 
aconteceu. Simp1esmente são 
válidas as diferenças de opi
nião com respeito ao instru
mental usado pelo Governo para 
buscar. num primeiro momento, 
sanear a economia. E perfeita
mente compreensível, natural e 

eu diria mais- salutar que 
haja. num país . democrático, 
diferenças de opinião. Agora, 
simplesmente - e aí eu me per
mitiria dar uma opinião pesso
al - não exlste uma economia 
que funcione ao norte do Equa
dor e outra que funcione ao 
sul do Equador. 

Um país que tem um déficit 
fiscal de 8% do PIB, é um pafs 
que vai estar em um processo 
de desorganização. em um pro
cesso inflacionário. Um país 
que ,não tem uma política de 
contenção do cresci menta da 
base mõnetária. vai viver em 
um processo inflacionário cró
nico. 

Então, essas medidaS que fo
ram absolutamente essenciais, 
primeiro, uma transferência 
extraordinária de quem já ti
nha essa perspectiva em março, 
j á com o ano começado. de um 
déficit fiscal extrao~dinário~ 
transformá-lo em um superávit, 
representa um esforço que como 
a própria Ministra teve oca
s1ão de mostrar. não tem pa~a
lelo no mundo. Em segundo lu
gar. a absoluta disciplina 
monetária é um elemento coad
juvant~ esse~cial. po~que quem 

faz um esfor'ço fiscal e deixa 
escapar através da emissão de 
moeda, atraVés de um endivida
mento interno desorganizado. 
uma expansão da base monetá
ria. estará fazendo um esforço 
extraordinário de cortar na 
carne como se cortou em termos 
dessa contenção da disciplina 
fiscal e botando tudo a perder 
através da falta de controle 
dos meios de pagamento. 

Se, portanto. essas medidas~ 
são medidas que correspondem a 
necessidade de qualquer país 
que esteja vivendo uma crise 
como viveu o Brasil. e vê-se 
que os efeitos são efeitos ad
versos. como poder fazer ou 
tentar esse tipo de cor~eção 
em busca de um ~quilíbrio e 
manter a economia em pleno em
prego e manter ou fazer cres
ce'!"' a renda?- Essa -fórmula. i n
felizmente. ao gue eu saiba. e 
os conhecimentos de economia 
são limitados, essa fórmula 
mágica não foi ainda encontra
da em nenhuma parte do Globo. 

Vemos. inclusíve. que outros 
pafses. al9uns viz1nhos nos
sos. se veem forçados a fazer 
e tomar medidas semelhantes. 
malgrado o inevitável e inegá
vel efeito que tem sobre a so
ciedade. em termos de uma con
tenção salarial, e eu, como 
funcionário público que vivo 
apenas do meu salário, posso 
trazer o testemunho de que 
também estou contribuindo nes
se esfo~ço e eu acredito, por
tanto. que essa é uma inevita
bilidade, apesar de reconhecer 
a validade de posições dife
rentes. Mas nao houve, a meu 
juízo, nenhuma experiência de 
correção de uma situação tão 
grave quanto àquela que o Bra
sil vivia e~ março, com uma 
inflação já vivendo em nível 
de hiperinflação que pudesse 
ser superada sem passar por um 
arrefecimento da atividade 
econômi~a. Mas. certamente. 
como condição não houve. 

Quanto à liberação das parce
las do fundo. essa liberação 
·fi c a condi c i o nada, forma 1 men
te. aos elementos que nós a
c~i~amos na Carta como os cri
ter1os de desempenho; e entre 
os critérios de desempenho não 
existe nenhuma condição vincu
lada à negociação com os ban
cqs comerciais. 

Mas, repito, o Fundo Monetá
rio, o que nós fizemos agora é 
um entendimento que envolveu 
o staff técnico. que aqui pas
sou 5 semanas com o ferrinho 
de dentista. que essa é a o
brigação deles, foram levantar 
cada cifra. cada item das con
tas nacionais e, depo\i s; com o 
Oiretor-Gerente, Sr. M1chel 
camdessus. que obviamente en
dossou a opinião da sua missão 
técnica de que esse programa 
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era um programa consistente e 
as cifras eram cifras boas. 

Agora, o Fundo Monetário não 
é apenas o di reter
gerente~ board de diretores; 
são 22 representantes de paí
ses~ a quem caberá finalmente, 
uma decisão sobre 
o standby brasileiro e, inclu
sive~ na seqüéncia, as deci
sões têm que ser submetidas â 
instituição como um todo atra
vés dessa junta de diretores. 

Portanto, também quanto a is
so. posso lhe dizer que não há 
um condicionamento na Carta d~ 
liberação das parcelas do Fun
do, acordo com bancos e sim a 
critérios de desempenho econó
mico aue serão de conhecimento 
de toda a Nação. 

E quanto ao montante da dfvi
da, sái cifras. que repito, se 
V. Ex tiver interesse, eu, 
com muito prazer, também farei 
o envio da documentação. 

Isso também já foi aqui no 
próprio senado objeto de pro
funda análise. e o que aconte
ceu ao lon~o desses 8 anos é 
que a Uniao e o Banco Central 
foram assumindo uma parcela 
crescente, na medida, inclusi
ve, que alguns dos devedores 
internos depositavam os cru
zeiros no Banco Central. Mas 
como esse Banco Central, o Go
verno ai não tinha dólares no 
volume suficiente, malgrado o 
alto nfvel dos recursos que 
foram transferidos. Então a 
dfvida final para com os cre~ 
dores externos ficava crescen~ 
te nas mãos. sob responsabilf
dade da União~ Ou do Banco 
central. 

·É por isso que houve essa 
transformação, e hoje a dfvida 
privada deve ser da ordem de 
s. 10 bilhões de dólares, não 
tenho o número preciso na ca
beça, mas essa dfvida, inclu
sive. está sendo paga de forma 
perfeitamente natural. o deve
dor compra os dólares no mer
cado de câmbio e faz a remes
sa. sem que isso implique 
qualquer restrição. Isso é uma 
coisa normal. E repito também 
porque aí há uma distorção, às 
vezes justificada pela neces
sidade de concisão da impren
sa. de que o Brasil não paga 
nada do seu servlço da dívida, 
o que não é verdade; o Brasil 
simplesmente está suspendendo 
pagamentos da dívida de médio 
e longo prazo com bancos co
merciais, e de uma parcela da 
dívida que tem com agências 
governamentais no chamado Clu
be de Paris. Mas estamos pa
gando religiosamente compro
missos com o Fundo Monetário, 
com o Banco Mundial. com o 
BID. uma parcela do Clube de 
Paris, e toda a dfvida de cur
to prazo, que é aquela que 

mantém funcionando o nosso in
tercâmbio comercial. 

Portanto, essa suspensão. se 
fosse total, evidente que o 
Brasil não teria condições. ou 
teria condições extremamente 
precárias de sustentar inclu
sive as suas importações e 
exportações. Se você nao paga 
o serviço, aí vai ter que tra
balhar pagando em dinheiro vi
vo, e o comércio internacional 
nessa base só pode ser imagi
nado para pafses de uma estru
tura extremamente baixa, que 
não é o caso do Brasil. 

Estamos pagando uma parcela 
s1gni~icativa que esse ano po
de, repito, as minhas cifras 
são sempre ordens de magnitude 
porque não tenho o controle 
direto das cifras do Banco 
Central, mas que pode ser su
perior a 5, bilhões de dólares 
esse ano, para poder honrar 
esse compromissos em curso. 

Eu enviarei a V. Exa as ci
fras que podem permitir uma 
análise mais completa de sua 
parte. 

O SR. RONALDO ARAGAO- Sr. 
Presidente, só mais por uma 
questão de curiosidade. per
guntaria ao Embaixador quando 
se poderia precisar, ou se de
pende ainda de outras negocia
ções que a sociedade brasilei
ra teria conhecimento, quando 
ela vai ter conhecimento dessa 
carta de intenção? 

O SR. UÓRIO DAUSTER - Amanhã 
ou depois de amanhã, na inte
gra. 

O SR. RONALOO ARAGAO - Só 
isso. Estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Go
mes) - Senador Afonso Sancho, 
com a palavra. · 

O SR. AF~NSO SANCHO- Sr. Em
baixador, desejo. inicia 1 men
te, congratular-me com a bela 
exposição que V. Ex~ fez, cla
ra, objet1va, franca, que mui
to esclarece algumas dúvidas 
que sempre pairam ·aqui pelo 
Senado. 

E desejava fazer apenas duas 
ou três indagações. 

A pr1me1ra é a seguinte: v. 
Ex~ falou que existe no exte
rior, de brasileiros. dinhei
ro, ou dólar numa ordem de 30 
a 40 bilhões. Perguntaria: 
Qual seria o atrativo que o 
Governo Federal teria para 
trazer, se não todo, mas uma 
boa parte desse dinheiro? 

A segunda indagação: Qual é, 
realmente, a situação da com
pra da dfvida brasileira com o 
abatimento de 80%? Porque pe
las informações que tenho. es
sa compra, com esse abatimento 

seria coisa que não represen
taria nem 3% da dfvida. A mai
oria não está dentro desta 
indagação. 

E. terceiro: Como V. ExA.vê a 
vinda de capital japonês 
porque segundo o nosso Presi
dente Sarney, o capital japo
nês é como o horizonte. quanto 
mais se anda mais ele recua. 
fiCa longe. 

Eram só 
ç<Ses. o 
responder? 

essas três indaga-
senhor. poderia 

O SR. JÓRIO OAUSTER - Muito 
obrigado, ilustre Senador, pe
las palavras gentis que a mim 
me dirigiu, e eu respondo com 
grande prazer as suas pergun
tas. 

com respeito a montantes de 
capitais brasileiros que fugi
ram nos últimos anos, certa
mente houve·uma aceleração de 
85, 85 para cá, a cifra que 
mencionei foi retirada de ~1-
guns estudos acadêmicos. E o 
equivalente a discutir o movi
mento do jogo do bicho no Rio 
de Vaneiro, só quem sabe são 
os próprios que controlam esta 
atividade e, no caso, os que 
terão, talvez, feito estas re
messas é Que poderiam conhecer 
melhor o seu montante. 

Então. essa cifra eu a coloco 
de uma forma muito como disse, 
é uma cifra impressionista, 
evidentemente pode ser menos 
e, quem sabe, pode ser mais? 
Mas, o importante é ver que 
ela ocorreu de forma tardia 
com relação a outros Qafses. 
Quer dizer, af as análises. 
que são análises, que são 
aná 1 i ses i nternaci ena is, i n
clusive por organismos inter
nacionais. porque os organis
mos se preocupam com essa con
dição de que haja até, por 
parte dessas entidades apartes 
de recursos que possam, sim
plesmente. entrar numa bici
cleta, num desvio desse e para 
bolsos privados, isso é acomo
dar nas Sufças do mundo. nos 
Caimans do mundo. Então, é uma 
preocupação genérica com esse 
processo de fuga de capital. 

Agora, o que temos 
tar é por que houve 
leração no Brasil 
foi mais tardia? 

de pergun
essa ace

e por que 

No fundo eu acredito que isso 
é um elemento importante de 
juízo. o capital, finalmente, 
se ele se sentir sem hor1zonte 
num pafs. ele vai embora. Ele 
vai embora e encontrará meios 
e modos de subfaturamento das 
exportações e importações, 
contrabando efetivo de recur
sos e o próprio comportamento 
do 11 b1ack". naqueles níveis 
extraordinários, mostrava aue 
havia uma demanda, em certos 
casos, por esses recursos. Ob-



Sábado 1g DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II) Outubro de 1990 5597 

Viamente sair ao câmbio ofi
cial nem todos poderiam fazê
lo. 

bém o capital foge de situa
ções que ele pode imaginar que 
serão amanhã objeto de uma ex
plosão social. é que. pOr is
so. deve passar também por a
quelas medidas que 1evem a uma 
distribuição mais justa da 
renda brasileira. A1 eu creio 
que e'Je voltará.,· 

serv.i ços. de redução do 
cipal. 

prin-

Entendo que isso é quase que 
inevitável, quando a perspec
~iva que se abre ao capitalis
mo é de um país em degenéres
cência acelerada, um país que 
está oferecendo simplesmente a 
perspectiva de uma crlse soci
al. Ora, isso tem, como con
trapartida, a saída do pequeno 
cidadão brasileiro que se pu
der pegar 'um avião e. às ve
zes, correndo riscos 
extraordinários, também tentam 
embarcar amanhã para um outro 
pa f s ~ Quer d i"Zer , no fundo é 
um processo de escape de uma 
situação que é vista como in
satisfatória, e a única manei
ra de cOntra-arrestar este 
tipo de comportamento e a 
pergunta de v. Exa foi que a
trativos poderiam ser dados 
para retorno -acho que a i
déia de perdão fiscal já foi 
tentada no passado. o que che
ga é uma migalhinha, porque 
por mais que se diga que vai 
haver uma atitude desse t1po, 
é muito difícil a esse cidadão 
se apresentar claramente como 
alguém que tinha feito uma re
tirada sem registrá-lo. 

Essa é a essência da posiÇão 
brasileira, fazendo com que, 
sobretudo aqueles bancos que 
tenham pr.esença secula~ no 
.Bras i 1, ou de várias décadas~ 
e que vêm ao Bras i 1 não como 
uma ·~amizade co·lorida .. , mas 

Sobre a compra da diVida, V. como um casamento- querem es
Ex4 tem razão: o mercado se- tar aQui i porque se tratam de 
cundári o t; um mercado mui to. uma das ma i ores economi'as do 

·estreito. E um mercado que foi mundo, com um potencial ex
surgindo recentemente. nos úl· traordinário •. Já estamos um 
tirnos_três anos~ em parte pela pouco· cansados dessa conversa 
própria consclencia de muitos do potencial, mas é um dado 
bancos de Que aque 1 e mede 1 o de essenci a 1 • está a i . Esfe ará
tentar receber o pagamento in- sil pode voltar a crescer 7% 
tegral da dívida já estava se ou 8% ao ano se arrumar alguns 
exaurindo e alguns bancos, so- elementos fundamentais éa sua 
bretudo os bancos menores. que economia. 

N6s vimos, inclusive, que 
quando o Governo, em boa hora, 
em bonissima hora. acabou com 
os titulas ao portador aqui. 
ficou uma fortuna de alguns 
bilhões de dólares encostados 
aí porque não apareceu. apesar 
de alguns subterfúgios que fo
ram utilizados. quem pudesse 
dizer de onde tinha· gerado a
QUeles recursos. 

haviam entrado na grande aven
tura da reciclaQem dos petro
dôlares, na deca~ de 70, já 
vinham "lambendo suas feri
das". porque essa operação 
chegou a ser muito· lucrativa 
até um certo ponto~ Depois, 
quando começou a haver quebra 
de pagamentos. suspensão. hou
ve nas receitas doS bancos. 
efeitos muito graves, porque o 
valor das ·ações do"banco caem 
quando a d1vida é substancial 
e é considerada uma dívida 
ruim. Esses bancos menores fo
ram os que começaram a alimen
tar esse mercado secundário~ e 
a i nda são·. pe 1 o que se sabe. 
os principais supridores. mas 
isso corresponde a uma parcela 
relativamente pequena do total 
da dívida, uma vez que os 
grandes bancos não tém mostra
do. até·o momento. o desejo de 
'fazer essas trocas no mercado 
secundário com os descontos 
atuais. · 

Ora, esses bancos não querem 
ir embora. Então, esses não 
es~ão querendo queimar uma di
vida com um desconto de 70, 
80%. porque têm expectativas 
de poder conviver até, em cer
tas circunstâncias. com pro
blemas de pagamento da dívida. 
desde que tenham uma esperança 
de ·poder manter ·o máximo pos
sível dos seus ativos. sobre
tudO porque uma redução da dí
vida para os bancos tem um im
pacto fiscal e contábil muito 
grande. Essa é outra questão 
que estamos estudando. para 
não irmos para a negociação 
com visões ingênuas. Temos que 
saber exatamente como funciona 
inclusive o bolso do adversá
rio, adversário' da mesa- não 
vamos colocar em termos de i
nimigos, mas ·de quem está do 
outro lado da mesa. Temos que 
.saber. exatamente o que aconte
ce com ele à luz de propostas 

Portanto, entendo que esse brasileiras. porque a negocia-
capital voltará ao· Brasil por- ção deve ser- repito -: uma 
que o nosso é um País viável, .Notem bem Que, mesmo no caso negociação muito dura~ mas não 
é um pais que só experimentou· do Br-as i 1. o valor no mercado pode ser· burra. Para que ela 
esse Tenômeno, repito, de for~ secundário até muito recente- não seja burra, temos que en
ma tardia com "relação aos mente era de 45%. Só agora, tender como fica a · outra 
outros. Ele voltará quando en- por medidas desse próprio Go- parte. Oaí é que estamos fa
contrar que este País voltou verno, que bloqueou certos me- zendo esse esforço·, mas leva
ao trilho, que este País volta' canismos de conversão que es- ~emos em consideração, como um 
a ser um lugar onde o investi- tavam por af, é que houve uma fator de avaliação parcial, a 
mente terá uma rentabi 1 idade queda mais acelerada e. final-. cot:a.ção da dívida no mercado 
que, obviam~nte, não teve nes- mente, foi exacerbada, nas úl- secundário. Mas jamais .seria 
ses ·anos .. E melhor colocar 6% timas semanas, pelo fato de possível imaginar que esse va-
7% 8% parado ·numa conta na que bancos á~abes. que estavam ler seja o valor que explica a 
Suiça do que vir aqui d1spu~ com problemas de 1i~Oidez, t1- totalidade da dívida. Isso se
t:ar. porque mesmo a ciranda veram que colocar, às pressas, ria uma simplificação, eu di
financeira naqueles nlveis a- volumes significativos. Ora, ria, grave. 
lucinados em que ryós vivemos, um mercado estreito, qualquer 
visto a posteriort, muitas ve- oferta adicional tem um impac
zes servia praticamente para to. E QOr isso que, no mercado 
evitar uma perda maior e não secundário, hoje o papel bra
um ganho como um capital tem sileiro está valendo cerca de 
direito de exigir numa socie- 21 centavos. 0á esteve um pou
dade que é montada em termos co ab·a 1 xo. Já vo 1 t ou. É um 
capitalistas. dado que temos que levar em 

· conta. Ele é uma demonstração 
Eu creio. Que o atrativo que de que a divida é uma dfvida 

este Governq, ou que qualquer ruim. Dissemos isto aos 
governo pode dar para o reter- bancos: vamos trocar uma dívi
no do cap'ital é garantir· que da ruim por uma dfvida boa. 
haverá estabilidade financeira Mas uma_ dívida, para que seja 
e que esta~ão colocados em trocada e tenha essa nova ca
marcha aqueles mecanismos de rac~eristica, exige sacrifí
recuperação do crescimento e cios que vocês terão que acei
de reforma social, porque. tam- tar em ter:mos de redução dos 

Finalmente, quanto ao capital 
jaPonês, creio que as explica
ções que demos sobre o capital 
brasileiro. que foi embora, se 
aplicam a todos os capitais. 
Quer dizer, não há a menor 'dú
vida de que esses ingressos. 
esses apertes de recursos não 
vêm com espírito de benemerên
cia; vêm.em busca do lucro; 
vêm em busca ·da certez'a de que 
poderão remeter os lucros e 
dividendos a que fizeram jus 
por sua ativ.idade. ora, o que 
aconteceu? Em março deste ano 
este próprio GoVerno foi obri
gado a suspender remessa de 
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lucros e dividendos, o que é 
uma medida, do ponto de vista 
econ6mi co. extr·aordi na ri amente 
danosa. porque se o investidor 
não tiver a certeza de que, 
pelo menos dentro da 1ei exis
~ente~. ele pode remeter os 
seus lucros e dividendos, ele 
não virá nunca. Ele não vem 
aqui para fazer um gesto de 
caridade. 

Agora~ por que o Governo teve 
que suspender e, logo depois, 
~uando pôde, reabriu essa 
janela? Porque as reservas in
~ernacionais tinham caid6 ao 
nível deUS$ 5 bilhões. Por
que, dentro dessa visão de um 
pais que está pegando fogo, 
tinha havido uma corrida que 
chegava a US$ 1,7 bilhão de 
remessas acumuladas naquele 
momento, o que era inteiramen
te atípico, porque ao longo da 
história, num pafs estáve1, 
não há por que o capital es
~rangelro ter de escapar dessa 
forma. 

M~s tudo isso - e buscamos 
mostrar aos nossos credores 
também, aos nossos parceiros, 
incluslve na área do investi
mente faz parte dessa 
sindrome. Quer dizer, um pais 
Que alguns eram defeitos 
nossos, próprios , por um 
serviço da divida extraordina
riamente alto, fica sujeito a 
crises cambiais e, portanto, 
podem num segundo momento ame
açar o próprio investidor. 

Evidente que teremos investi
mento estrangeiro, e acho que 
será substancial no Brasil, e 
não ê só o investimento dire
to, de grandes mu1tinacíonais, 
mas o~ 1nvest1mento que virá 
atraves de fundos de mercado 
de capital, onde existe grande 
disponibiliQade mundial, so
bretudo na Asia, pois lá os 
mercados de capital já estão 
chegando a níveis de satura
ção. esse capital virá. 
QUando? Na hora em que estiver 
voltan.do também o brasileiro, 
porque já encontrará um pafs 
viável. 

Acho que fora disso vamos ter 
essa visão do arco-fris: nunca 
chegaremos lá. 

Não sei se respondi adequadá
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Go
mes) -Com a palavra o Senador 
0utahy Magalhães. 

0 SR. UUTAHY MAGALHÃES - Sr. 
Embaixador Dauster, infeliz
mente, por culpa miMha, não 
pude comparecer ao início da 
reunião e, em razão disso, não 
ouvi a patestr·a de V. ExA, que 
deve ter sido muito elucidati
va. Po~ essa razão, também, 
preocupo-me em não fazer cer
tas indagações de ordem técni
ca. porque V. Ex• já deve ter 

trazido ao conhecimento desta 
comissão essas raz6es da rene
gociação da divida externa e, 
também, talve7 em resposta a 
alguns senadores, porque .so
mente assisti a partir do fl
nal da resposta de V. Ex~ ao 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso. Apenas questões quase 
que de natureza po 1 i ti ca .. 

Pergunto a V. Ex~ quais as 
preocupações que o Governo vem 
tendo para atender, até, as 
normas const i tuci ena is que de-· 
terminam· a presença do Con
gresso quando se trata do pro-. 
blema da dfvida .externa. da 
rEmegoci ação da di vi da externa 
e dos compromissos assumidos 
pelo Brasil em relação à dfvi
da externa, se está havendo 
essa participação do Congresso 
nessas medidas. · 

O FMI vai emprestar, segundo 
declarações da Ministra Zélia 
e de outros membros do Gover
no, parece que US$ 2 bilhões. 
Não tenho conhecimento, más 
certamente o FMI tem prazos . e 
juros. não sei nem se cobre 
o spread, mas devem ser sempre 
iguais para todos os países. 

Pergunto: Quais os juros, os· 
prazos e o spread que o FMI 
vai cobrar do eras i 1 ?. 

E·. uma terce i r a pergUnta; 1 i 
nos jo~nais que o Egito teria 
tido a an1sti~ da sua dívida, 
de US$ 9 bi 1hões .• em razão da 
crise no Golfo Pérsico. Também 
li nos jornais que o Presiden
te Bush teria, num determinado 
momento, declarado que os pai
ses désenvolvidos deveriam o
lhar os países que teriam sa
c~1ffcios e sofreriam prejuí
zos económicos em razão de a
catare~ a determinação da ONU. 

Há algum entendimento do Bra
s i 1 nessa_ área para ter a 1 gurna 
diminuição da ·sua dívida ou 
ter renegociação melhor, em 
razão de estar sendo penaliza
do na importação do petróleo, 
devido a essa crise do Golfo 
Pérsico? 

Uma outra _pergunta, também, 
ser. ia em razão de uma -resposta 
que V. Ex~ deu ao Senador Fer
nando Henrique. Cardoso. quando 
diss~ que o empréstimo para o 
FMI será pago em parcelas. o 
Senador_perguntou se havia al
guma ligação com o pagamento 
aos bancos. v. Ex~ declarou 
que não, que na Carta de ln-· 
tenção não havia nada a esse 
respeito. mas também declarou 
que recomeçaria.. no próximo 
ano, talvez, ou dentro dos en
tendimentos que estão sendo 
efetuados, a pa~ar esse 
débito. · 

Não have~ia qualquer correla
ção de nenhum tipo com o paga
mento dessas parcelas, com o 
pagamento desses juros e em-

préstimos aos bancos, para que 
essas parcelas venham a ser 
liberadas no futuro? 

E o último pedido ~ão é de 
ordem pessoal, porque e um pe
dido do interesse de uma clas
se. 

V. Ex~ também dec1arou que ê· 
funcionár1o público e que está 
sentindo os problemas do con
gelamento dos salários do fun
clonalismo público. 

v.· Ex~ tem de~ohstrado ser um 
hábil negociador. Será que V~ 
ExA não poderia negociar·com o 
Governo o pagamento dessa df
vida do Governo para com o 
funciona 1 i smo? 

O SR. JÓRIO DAUSTER- Muito 
obrigado, ilustre senador. Vou 
tentar responder às perguntas 
de V. Ex~ . 

Com respeito â preocupação do 
Governo para atender aos dis
posltivos constitucionais, eu 
fiz a declaração inicial 
quando, i nfe 1 i zmente, V. Exi 
não estava na sa1a, de que por 
parte do Governo existe a mais 
absoluta intenção de buscar 
essa cooperação. que tem que 
ser fntima com o Senado Fede
ral - sobretudo com o Senado, 
exa~amente porQue a ele cabe. 
como competência exclusiva, a 
f.ixação dos limites e condi
ções para negociação, e acre
dito, também, a aprovação des
ses a tos. 

Para esse fim nós temos man
tido, inclusive· a própria Mi
nistra. cantatas com vários 
parlamentares. inclusive cOm o 
nosso ilustre Presidente. Já 
há al~umas semanas, houve, in
clusive, oportunidade pa~a a 
própria Ministre, o Presidente 
do Banco Central, o Secretário 
Especial de Política Económica 
e eu próprio sinalizarmos esse 
desejo·, essa intenção de bus
car a . vinculação mais fntima 
possível. · 

En1:ão, crefo que af cabe ao 
próprio Senado Federal estabe
lecer as formas que ele enten
de necessártas para levar a
diante esse processo, que, a 
meu juizo. deve ser um proces
so permanente, com o máximo de 
consultas ao longo do perfodo, 
para que haja essa capacidade 
de acompanhamento sistemático 
por parte do congresso e essa 
fntenção eu creio que ~em, 
nessa convocação que muito me 
honrou, um elemento também já 
de manifestação especifica da 
necessidade de estabeleCer 
esse diálogo. · 

Assim. portanto, eu repito 
que do lado do Governo existe 
o maior interesse em poder en
riquecer esse diálogo. 
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Com ~espeito aos juros que 
serão cobrados pelo Fundo 
Monetário Internacional com 
respeito a esse empréstimo, eu 
não disponho dos da'dos aqui, 
mas farei chegar a V. ExA se 
possível ainda hoje à tarde, 
porque os detalhes do próprio 
acordo stand-by, são detãlhes 
que ainda estava~ em fluxo. 
Mas, de qualqüert maneira, eU 
Tare i tudo . -o quà puder, se 
possível aihda hoj~, para tra
zer a v. Ex4 essa infoNmação; 
senão, ~ farei n momento em 
que ela me for ~is*oni~~l. 

Com respeito ao, Egito, eu 
creio que, por lettura mera
mente de jornal, ·o que houve 
foi uma indicação de que o go
verno americano levaria ao 
congresso, porque ele não tem 
poderes para fazê-lo sem apro
vação do ~eu congresso, a i
déia de perdão da divida mili
tar. que estar i a orçada em 7 
bilhões de dólares, portanto, 
o contexto é muito específico, 
dfvida militar que, obviamen
te. foi assumida por aquele 
pais na compra·de material bé
lico norte~americano, e isso 
não se aplicaria- eu diria, 
felizmente, ao Brasil, não te
mos divida mi 11 ta r- para com os 
Estados Unidos. 

Uma informação que recolhi 
nessa viagem a Washington e 
que me surpreendeu é de que o 
E~ito recebia como transferên
Cla dos seus ci_dadãos que tra
balhavam no Iraque e no Kuwa
it, cerca de 3,4 bilhões de 
dólares por ano. Então. como 
isso representava cerca de 14% 
do PIB do Egito. São situações 
e cifras que nos surpreendem 
pela magnitude, quer dizer, o 
pais tinha uma dependência 
extraordinária do ~rabalho dos 
~eus nacionais nesses países. 
E evidente ~ue com essà nova 
configuração militar no golfo, 
os interesses dos paises for
necedores de equipamentos po
dem levá-los a certas revisões 
como essa que foi anunciada. 

Mas, existe isso sim, de par
te do Governo brasileiro. a 
intenção de buscar uma nego
ciação com as agências gover
namentais. Clube de Paris, 
para usar a expressão mais 
si~les, que pudesse ~assar 
até pela redução· da divida. 
Existe aí uma contradição que 
não escapou, obviamente nem 
aos banqueiros privados porque 
os.governos dos países credo
res, recentemente, e o proces
so é um processo que tem a ve
locidade Qlacial~ chegaram a
gora admit1r a necessidade da 
redução da dívida, dos bancos 
comerciais·mas nãó da sua pró-· 
pria dívida. Havia ali um ele
mento paradoxal de aconselhar 
a outrem que fizesSe alguma 
coisa que eles, governos, não 
estavam dispostos a fazer. 

Isso teve a sua primeira mo
dificação significativa com as 
declarações relativamente re
centes do Presidente euSh, a 
chamada iniciativa para as 
Américas. 

. Hoje, pela primeira vez, um 
governo credor. estabelece a 
possibilidade de redução da 
dívtda oficial, mas isso está 
ainda submetido a uma série de 
condições. uma das quais é que 
seja aprovado pelo Congresso. 
Ma1s uma vez, o governo .ameri
cano não pode, como Executivo, 
fazer "favores 11 ~ sem que haja 
uma ·concordância do seu Par
lamento. Essa redução .que o 
governo americano agora já ad
mite, seria m~for para a dfvi
da assistencial, aquela divida 
chamada concess1onal que en
volve créditos que foram acu
mulados para envio de alimen
tos. coisas do gênero. 

O Brasil tem uma parcela tam
bém ainda desses créditos que 
foram feitos no tempo em que o 
Brasil recebia ajuda- e fe
lizmente ' o- Brasil não recebe 
mais ajuda de país nenhum. Mas 
existe e haveria, portanto, um 
espaço para uma redução da di
vida assistencial com os Esta
dos Unidos. Existe mais, a 
possibilidade também de uma 
redução da dívida chamada co
mercial porque essa é feita a 
taxas de mercado como, por e
xemplo, as do Eximbank ameri
cano. mas essa já seria, ao 
que se pôde apurar, um percen
tual muito menor do que para a 
assistencial. Isso porque e
xistem situações extremamente 
diferentes quando se vai· olhar 
a cada pais devedor. 

No caso do Srasil, â divida 
com os bancos comerciais .é 
claramente o fator mais impor
tante- 50, 60 bilhões de dó
lares, divida de médio e longo 
prazos, contra cerca de 17 bi
lhões com as agências de 
governo. Num país como a Ja
maica. essa proporção é íntei
ramente diferente. A divida 
para com o Fundo Monetário In
ternacional e o Banco Mundial 
- BIO, e agências de governo -
talvez represente 90% da divi
da total do país. Então, esse 
"ratamento de redução da dívi
da oficial terá impacto diver
so sobre países como o Brasil 
e outros países menores. 

Mas o que vamos tentar fazer, 
sim, na negociação com o Clube 
de Paris é ter como objetivo 
uma redução dessa dívida, mas 
não há uma expectativa real de 
que isso seja possível a curto 
prazo,. o Bras i 1 pretende fazer 
uma negociação com o Clube de 
Paris, possivelmente nos dois 
próXimos meses. 

Lançaríamos a idéia, busca
ríamos a reestruturação signi
ficativa do serviço da dfvida 

com o· Clube de Paris, com o 
aumento de prazos, aumento da 
carência, deixando para um se
gundo momento, porque precisa 
haver um amadurecimento polí
tico, a possibilidade de obter 
a redução, que devo di2er vem 
sendo . buscada com a fi nCo pe 1 a 
Po16nfa, e, apesar das condi
ções especialíssimas da polf
tica desse pafs, nem mesmo ele 
obteve uma redução concertada 
da sua divida no Clube de 
Paris. o objetivo estará sendo 
perseguido, mas num prazo mais 
longo. 

Quanto à questão do pagamento 
das parcelas do Fundo. se e
xiste uma condição na Carta de 
Intenções, repito. não eXiste 
qualquer condição que vincule 
a nossa negociaçáo com os ban
cos credores e os desembolsos 
do Fundo Monetárío lternacio
nal; existe, isto sim, a de
claração da nossa determinação 
de buscar essa negociação -
fsso· já havia sido anunciado 
e, portanto, não é .condição 
imposta por ninguém - e que o 
Brasil vaf buscar aqueles ins
trumentos de redução da dívida 
através de auxílio que possa 
vir a ser prestado pelo Fundo 
Monetário Internacional, por
que nos últimos anos. desde 
que se lançou o Plano Brady, 
em 1989, essas insti~uições, 
Fundo Monetário Internacional. 
Banco Mundial e BTD-passaram a 
poder oferecer uma parcela dos 
recursos para recompra da di
vida ou, no Caso do Fundo, 
para a compra de coiateral. 

Se desejarmos fazer uma 
transformação da divida em bê
nus de 30 anos de duração. no 
caso do México. da Venezuela, 
houve recursos fornecidos por 
essas instituições para a com
pra dos chamados zero coupons 
bonds do Tesouro air.er 1 cano. 
que servem como colateral. 
como garantia para essa dfvida 
transformada e jã r~dU~ida. 
Essa é a opção que fica esta
belecida na Carta de Ir,'tenç.ões 
e se o Brasil quiser usar 
poderá fazê-lo. 

Finalmente, o que f:il uma 
menção minha da qu.s como 
funcionário público eu sinto 
na carne que exis1e um sacri
f i c i o. Mas, _entendendo que 
como asse sacriffcic é feito 
por toda a sociedade, não Ou
saria ingressa~ nessa ~egocia
ção com a Min1stra Zé1ia Car
doso de Mel lo. Já tenhc bas
tante no meu prato. tentando 
como membro da equipe- ii nego
ciação com os credores exter
nos, par a ousar v o 1 ta ~~-me tam
bém para o foro interno. 

Espero que tenha respondido 
as suas perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (SeVero Go
mes) - Senador ..Jutahy Maga-
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lhães. v. E~~ tem mais alguma 
observação? (Pausa.) 

Srs ·. Senadores, esta Comi ~são· 
tem urgência em tomar d~11b~
rações ligadas a sua obr~ga2ao 
constitucional. As negoc1açoes 
vão agora se acelerar e deve
mos trabalhar co~ r~p1dez. 
Sendo assim. designo o.Senador 
Fernando. Henrique Cardoso co~o 
RelatOr de um projeto de reso
lução que seja a base de 'd1s
cussão e votação nesta Co~ls
sáo para depois ser aprec1ado 
no plenário do Congresso. e 
marco para amanhã, à's 11 . ho
ras uma reunião para dlscu~ 
tirmos o relatório do senador 
FernanQo Henrique Cardoso. 

Sr·. Emba·i xado, agrade.ço a sua 
co1aboraçãc e a sua pres~nça. 

Está encerr~da a reunião. 
COMISSÃO DE ASSUNTOS 

ECONÕMICOS 

Ata da 14a reunião, realizada 

em 12 
Às de!::z 

'f.eternbro 

de setembro de 1990 
horas·. do di a onZe" de 

de mil novecerytos e 

noventa, na -sa 1 a de reuniões 
da comissão, Ala Senador Ale
xandre Costa, sob a Presidên
cia do Senhor Senador Severo 
Gomes, com a presença dos Se
nhores Senadores: Nabor Jú
nior, Jorge Bornhausen; Afonsq 
Sancho, Leite Chaves, Ronaldo 
'AraQão, Fernando Henrique, Cid 
Saboia de Carvalho e Mansueto 
de Lavor., reúne-se a Comissão 
de Assuntos Económicos. Deixam 
de comparecer, por motivo jus
tificado, so Senhores Senado
res: Meira Filho, João Calmon,· 
MárciQ· Lacerda, Aluízio Bezer
ra, Francisco Rollemberg, Rd
na"n Ti to, E di son Lobão, Odac·i r. 
Soares, Marcondes Gade1ha, 
Márcio Berzoski. Teotónio Vi
lela Fil~o. Silvio Name, Olavo 
Pires, Gilberto Miranda, Ro
berto Campos, Moisés Abrão, 
Maurfcfo Corrêa, Raimundo Lira 
e Jamil Haddad. O Senhor Pre
sidente declara abertos os 
trabalhos, dispensando a lei
tura da Ata da reunião ante
rior, que é dada por aprovada. 
A seguir, o Senhor Presidente 
comunica que a presente reu
nião se destinar à discussão 
do Projeto de Resolução que 

''estabelece condições para o 
pagamento da .dívida exteraa.~ 
Em seguida, o Senhor Presídén
te confere a palavra ao Sena
dor Fernando 'Henrique para· que 
proceda à leitura da minuta do 
Projeto em questão: Encerràda 
a leitur-a, o Senhor Presidente 
franqueia a palavra aos. Senho
res senadores que desej'em in~ 
terpelar .o .Senador F~rnando 
Henrique. Participam dos deba
tes? ',os senhores /Senador~s: 
Leite Chaves Ronaldo Aragao, 
Afonso Sancho~ ~orge Bornhau
sen\ Mansueto de. Lavor e Cid 
Saboia de Carvalno. Não haven
do ma f s quem Quei_"ra ·usar a pa
lavra·o Senhor Presidente de
clara cumprida a finalidade da 
presente reunião agradecendo a. 
presença dos Senho~es 
Senadores. Nada mais havendo a 
tratar. encerra-se a reunião 
às treze horas. lavrando eu9 
Dirceu Vieira Machado Filho, a 
'presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Se
nhor Presidente. -

sene.dor seVero 
~s. Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1 ATA DA 1560 ses-
são, em 15 de outubro de 
1990 

1 • 1 ABERTURA 

1.2 EXPEDIENTE 

1 .2.1 Aviso do Ministro 
da Infra-Estrutura 

- N~ 533/90, encaminhando 
esclarecimentos parciais 
prestados pelo Ministério 
da Infra-Estrutura sobre 
quesitos constantes do Re
querimento. n~ 339. de 1990, 
do ·senador- Jutahy Mag~-
1 hães. · 

1.2.2- Leitura de Projeto 

Projeto de Lei ao Senado 
n~ 177, de 1990, de autoria 
do ~enador Francisco Rol-
1 emblerg, que estabe1 ece 
normas para a propaganda 
elei~oral e dá outras pro
vidências. 

1.2.3- Comunicação 

Do Senador Jarbas Passari
nho, referente ao af.asta
mento do exercício do man
dato de senador pelo Estado 
do Pará a fim de assumir o 
cargo de Ministro de Estado 
da Justiça. 

1. 2.4 
Expediente 

Discursos do 

SENADOR LOURIVAL BAPTI_STA 
- Programa de amparo à co
letivldade das pessoas que 
vivem na terceira idade, 

·suMÁRIO 

lançado pelo Presidente 
Fernando Co1lor. 

SENADOR MAURO BENEV!DES -
SugerindO à Presidência a 
desi gr.ação de uma comi ss_ão 
de senadores para represen
tar o Senado na posse do 
Senador Jarbas Passarinho 
no cargo de Ministro de Es
tado da Justiça. 

O SR. PRESIDENTE - Desig
nação de comissão de sena
dores para representar o 
Senado na posse do Senador 
Jarbas Passarinho, no cargo 
de __ Mintstro da Justiça. 

SEI<ADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Análise do documento "Dire
trizes de Política Económi
ca para a Agr i cultura" de 
que trata a Portaria Inter
ministerial n~ 477/90. Nota 
do jornal Correio Brazili
ense sobre os trabalhos do 
Congresso Nacional. 

SENADOR ANTÔNIO LUIZ MAYA 
-Transformação política do 
leste europeu. Redução de 
gastos militares das gran
des potências. Contribuição 
do Exército brasileiro a
través dos batalhões de en
genharia na recuperação de 
rodovias e ferrovias. Home
nagem ao Correio Aéreo Na
cional. 

SENADOR MAURO BENEVIDES -
1~ Encontro Nacional dos 
Agentes Marítimos, em Santa 
Catar i na. 

1.2.5- Requerimento 

, 
III\ lU"'~ EXFMP! f\D 

- N~ 357/SO, de autoria do 
senador Uutahy Magalhães~ 
solicitando ao Ministério 
da Infra-Estrutura informa
ções que menciona. 

1.3- ORDE~ DO DIA 

Projeto de Lei do DF n~ 
55. de 1990, de iniciativa 
do Gove~nador do Distrito 
Federal, que cria a carrei
ra Assistência Jurídica das 
fundações públicas do Dis
trito Federal e seus car
gos, fixa os valores de 
seus vencimentos e dá ou
tras providências. Aprecia
çao sobrestada nos termos 
do disposto na ResOlução n~ 
157/88. 

Projeto de Resolução ri~ 
47, de 1990, de autor1a do 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso e outros Srs, Sena
dores, que dispõe srbre a 
realização de concurs .~ú~ 
blico para o preench menta 
de car~os para a Câmara le
gislatlva do Distrito Fede
ral e determina outras 
providências. Apreciação 
sobrestada nos termos do 
disposto na Resolução n~ 
1 57/88. 

Pr.oj e to de Decreto Legi s-
1ativo n~ 37. de 1990 (n~ 
131/89, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os 
textos do Acordo de Coope
ração Científica, Técnica e 
Tecnológica e do protocolo 
complementar ao Acordo _ de 
Cooperação Científica, Téc
nica e Tecnológica. cele
brados em Maputo, em t~ de 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Gttral do Sen•do federa' 
AGACIEl DA SilVA MAIA 
Ottetor Executivo 
CESAR·AUGUSTO .JOS~ DE SOUZA 
Diretot Administrativo 
lUIZ CARlOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FlORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Dtretor Adjunto 

junho de 1989. entre o Go
verno da Repúb1fca Federa
tiva do Brasil e o Governo 
da Repúb1ica Popular de Mo
çambique. Discussão encer
rada após parecer favorável 
da comissão competente, de
vendo a votação ser feita 
na sessão seguinte em obe
diéncla ao disposto no art. 
168 do Reglmento Interno. 

Projeto de Lei do-Senado 
n~ 166. de 1990, de autoria 
do Senador Odacir Soares. 
aue regulamenta o art. 174, 
§§ 3~ e 4~ da Constitui
cão. Discussão encerra
da após parec~r da comissão 
competente, devendo a vota
ção ser feita na sessão se
guirte em obediéncia 

EXPEDIENTE 
aNTRO GIÚ&FICO 00 HNAOO A!OEIIAL 

' 
' ~ · OC"-o DO CONCiliE"<! NACIONAL 

.lmpresso IOb a ~esponnbtltd'de d~ Meu do Senil;do Feder_. 

ASSINATURAS 

Semestral ········--·--··············-.. ---·'···-·-·······-Cr$ 1.069,00 

ao disposto nO art. 168 do 
Regimento Interno. 

Ofício n~ S/45, de 1990 
(n~ 13.925/90, na origem), 
relativQ à proposta para 
que seja autorizado o Go
verno do Estado do Rlo 
Grande do Sul a emitir e 
colocar no mercado, através 
de ofertas públicas. 
5.125.000.000 de Letras Fi
nanceiraS do.Tesouro daoue
le Estado (LFT- RS)- Ois• 
cussão encerrada após pare
cer favorável da comissão 
competente, nos termos do 
Projeto de Resolução n~ 
52/90 que apresenta, deven
do a votação ser feita na 
sessão segu1nte em obediên
cia ao disposto no art. 168 

disposto no art. 168 do Re
gimento Interno. 

1.3.1 -Designação da Ordem 
do Dia da proxima sessão 

1.4 ENCERRAMENTO 

2 O!RETORIA-GERAL 

Extrato de Convênlo 
n.r< 2/90. 

3 MESA DIRETORA 

4 - ~ÍOERES E VICE-
~ÍOERES OE PARTIDOS 

5 - COMPOSICÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENtES 

Ata da 1561! Sessão, em 15 de Outubro de 1990 
4i! Sessão Legislativa Ordinária, da 48i! Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

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

Alufzio Bezerra - Nabor Jú
nior- Aureo Mel lo Ronaldo 
Aragão uarbas Passarinho -
Carlos Patrocínio António 
Luiz Maya- Alexandre Costa -
Afonso Sancho - Nev Maranhão -
Mansueto de Lavor - João Lyra 
-João Nascimento- Francisco 
Ro11emberg Lour;va1 
Bapt1sta. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 15 
Srs. Senadores. havendo número 
regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus. ini
ciamos nossos trabalhos. 

o Sr. 1~ Secretário orocederá 
à leitura do Expediente. 

É 1ido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISO DO MINISTRO 

DA INFRA-ESTRUTURA 

N~ 533/90, de 12 do corrente, 
encaminhando esclarecimentos 
parciais prestados pelo Minis
tério da Infra-Estrutura sobre 
auesitos constantes do Reque
rimento n~ 339, de 1990, do 
Senador Jutahy Maga1hães. 

Encaminhe-se côpfa ão re
querente 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- O Expediente lido vai 
à publicação. 

Sobre a mesa. projeto que vai 
ser lido pelo Sr. 1t1. 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI 00 SENADO 

NQ 177, DE 1990 
Estabelece normas para a 

propaganda eleitoral e dá 
outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1R A propaganda e1eito
ra1. no rádio e na televisão, 
para as ele·; ções gera is de âm
bito municipal r estadual ou 
nacional, restringiu-se-à, u
n1camente, ao horário gratuito 
disciplinado pela Justiça E
leitoral, obedecidas as se
guintes nor:-mas. 

todas as emissoras do 
Pa'Ís reservarão. nos 46 
(quarenta e cinco) dias ante
riores à antevéspera das elei
ções. 2 (duas) horas diãrias 
para a propaganda, sendo 1 
(um) hora à noite, ent~e as 18 
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(dezoito) e 23 (vinte e três) 
horas: 
II a Vustiça Eleitoral 

distribuirá entre os Partidos 
po1ft1cos que tenham c8ndide
tos registrados na Circunscri
ção às eleições majoritárias9 
proporcionais ou distritas. ou 
a ambas. nos termos previstos 
no inciso VIII deste artigo. 
observados ~ os seguintes 
critérios: 

a) 50 (cinQuenta) minutos se
rão distribuidos na proporção 
do número de representantes de 
cada Partido no Congresso Na
cional; 

b) 40 (quarenta) minutos se
rão distribuídos · igualmente 
entre todos os Partidos Polf
ticos com representação no 
Congresso Nacional e que te
nham candidatos nos termos 
previstos no inciso VIII deste 
artigo. observando-se o limite 
máximo de 5 (cinco) minutos 
para cada um: 

c) 30 (trinta) minutos serão 
distribuídos entre os Partidos 
Políticos na proporção do nú
mero de seus representantes 
nas Assembléias Legislativa e 
Distrital; 

d) havendo 
ap 1 i caçáo do 
nea b deste 
acrescida ao 
alínea a . 

sobra de tempo na 
critério da ali
inciso. essa será 
tempo previsto na 

III ~ haverá um sistema de 
rodízio entre os horários a 
serem distribuídos às emisso
ras, através de sorteio reali
zado pela Justiça Eleitoral, 
sendo que cada canal de tele
visão ou emissora de rádio. 
transmitirá o programa em 
horários diferentes. obedecen
do escala fornecida pela Jus
tiça Eleitoral; 

IV compete aos Partidos. 
por meio de comissão especial
mente desginada para esse fim, 
distribuir. entre os candida
tos registrados, os horários 
que lhes couberem; 

v - desde que haja concordân
cia entre todos os Partidos 
interessados. em cada parte do 
horário gratuito poderá ser 
adotado critério de distribui
ção diferente do fixado pela 
Uusti.ça .Eleitoral. à qual 
cabera homologar; 

VI -as emissoras de rádio e 
~elevisão ficam obrigadas a 
divulgar. gratuitamente comu
nicados ou instruções da Jus-

, tiça E1ei tora1, até o máximo. 
de 10 (dez minutos diários. 
consecutivos ou não.. nos 30 
(trinta) dias anteriores ao 
pleito: 

VII -.fica facultada a trans
missão,. pelo rádio e pela te-

1 evi são. de debat.es entre os 
candidatos registrados pelos 
Partidos Políticos e coliga
ções,, 

VIII -dos horários gratuitos 
,de propaganda eleitoral. nas 
rádios e televisões. somente 
participarão os Partidos Polí
t i cos ou co 1 1 gações 
partidárias que possuam regis
tro definitivo homologado pela 
Vustiça Eleitoral, e que te
nham candidatos às eleições 
majoritárias, proporcionais ou 
distritais. devendo ter preen
chido. pelo menos 1/3 (um ter
ço) das cadeiras em disputa 
para a Câmara dos Deputados. 
Assembléia Legislativa e As
sembléia Dis~r1tal; 

IX Em cada dia da semana 
somente serão ocupados os 
horários gratuitos de propa
ganda eleitoral. por candida
tos de apenas 3 (três) parti
dos ou coligação. 

Art. 2A Da propaganda eleito
ral gratuita participarão ape
nas candidatos registrados e 
representantes de Partidos. 
cujos nomes sejam comunicados 
às emissoras pelas comissões a 
que alude o inciso IV do art. 
1.s< desta Lei. 

Parágrafo único. Não depende 
de censura prévia a propaganda 
partidária ou eleitoral feita 
através do rádio ou da televi
são. respondendo cada um pelos 
excessos cometidos. com a apu
ração da responsabilidade 
solidária do respectivo 
Partido. 

Art. 3.s< A propaganda eleito
ral. no rádio e na televisão, 
restringir-se-à única e exclu
sivamente ao horãrlo gratuito 
previsto nesta Lei e discipli
nado pela Justiça Eleitoral. 
com expressa proibição de 
qualquer propaganda paga. · 

Parágrafo único. Será permi
tida apenas a divulgação paga, 
pela imprensa escrita, do cur
riculum vitae de candidato e 
do número do seu registro na 
Justiça Eleitoral, bem como do 
Partido a que pertence. 

Art. 4.s< Todo candidato terá 
que ater-se. tão - somente, na 
sua mensagem de propaganda, a 
assuntos contidos no programa 
dos Estatutos do partido ao 
qual é filiado. 

Parágrafo único. Toda e qual
quer infração ao que consta no 
artigo anterior. poderá se pu
nida com a retirada do candi
dato do horár·i o a ele 
destinado. 

Art. S~·Nos 3 (três) dias que 
antecedem ao pleito. fica 
prolbida a divulgação. por 

qualquer forma, de res~ltados 
de prévia. pesquisas ou testes 
pré-eleitorais. 

Parágrafo único. As entidades 
ou empresas que realizarem 
prévias. pesquisas ou testes 
pré-eleitorais, no prazo per
mitido pela Le1, ficam obriga
das a colocar à disposição de 
todos os Partidos, com candi
datos registrados para o plei
to, os resultados obtidos e 
publicados, bem como informa
ções sobre os métodos utiliza
dos e as ·fontes fi nanei adoras 
dos respectivos trabalhos. 

Art. 5.s< O Poder Executivo. a 
seu critério, editará normas 
regulamentando o modo e a for
ma do ressarcimento fiscal às 
emissoras de rádio e de tele
visão. pelos espaços dedicados 
ao horário da propaganda elei
toral gratuita. 

Art. 7~ Em bens particulares. 
fica livre a fixação de propa
ganda eleitoral, desde que o 
candidato obtenha o consenti
mento do detentor de sua 
posse. 

Art. 8~ Caberá à Justiça E
leitoral editar normas e ins
truções para o fiel cumprimen
to da presente Lei. 

Art .. 9~ Esta Lei entrará em 
vigor ·um ano após a sua 
promulgação~ 

Art. 10. Revogam-se as d1spo
S1ções em contrário e. em es
pecial, a Lei n~ 7.508. de 4 
de julho de 1986. 

t..lustific!J.ção 
A rejeição ao horário gratui

to de propaQanda eleitoral, é 
fato notór1o. Não é o caso. 
por certo. de eliminar tal 
forma de publicidade gratuita 
conseguida pelos partidos e 
candidatos. 

Sabemos que o mecanismo per
mite aos candidatos e agremia
ções políticas. utilizarem os 
meios de di fusão de !massa Para 
divulgar suas propostas. Con
tudo, à medida que o horário 
gratuito não deixa opções de 
programação por ser ~ransmiti
do em cadeia obrigatória e no 
mesmo horário, produz-se o e
feito reverso. Em vez de atra
ir o eleitor, _provaca irrita
ção e indiferença. A alterna
tiva de se promover o rodízio 
de emissoras, será. por certo. 
uma fórmula mais adeQuada e 
eficaz. Caberá a cada indivi
duo decidir sobre a oportuni
dade de sintonizar ou não a 
propaganda eleitoral; depen
dendo do grau de seu 
interesse. 

Por outr·o 1 ado, devemos ana
l-isar que a propaganda eleito
ra 1 gratuita, no rádi o• e na 
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televisão, se transformou num 
amontoado da ataques grossei
ros. truques sujos e 
falsidades. pouco informa. em 
geral confunde. Cumpre o pape\ 
contrário do pretendido pelo 
lecislador ao criá-la. Parece 
~eita com a finalidade de a
tormentar o ouvinte ou 
espectador. Enfim, a propagan
da gratuita virou um pântano. 

.Ao elaborarmos o presente 
Projeto de lei. queremos dotar 
ao processo eleitoral. no que 
concerne à propaganda nos mei
os de massa. uma forma que 
seja feita em termos civiliza
dos com propostas e seriedade 
na maneira de se apresentarem 
ao público eleitor que parti
cipa deste processo. 

Pretehdemos, por conseguinte, 
normatizar como deve ser apre
sentada a propag~nda eleito
ral, na TV e no rádio, e o 
sistema de rodízio que ora 
propomos será o ideal. A al
ternativa de programação, que 
certamente ocorrerá. fará com 
que os Partidos e o candidatos 
procurem elaborar seus progra
mas com maiores cuidados. pro
curando atrair o ouvinte ou 
telespectador para voltar a 
acreditar em suas mensagens. 

A aprovação da presente pro
poSição. certamente, contri

~ bufra _para o aperfeiçoamento 
de nosso processo eleitoral. 

Sala das Sessões. em 15 de 
outubro de 1990. Sena-
dor Francisco Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.508, 

DE 4 DE JULHO DE 1986 

Institui normas para a 
propaganda eleitoral e dá 
outras providências. 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art" 1ll. A propaganda el el to
ral, no rádio e na televisão. 
para as eleições de 15 de no
vembro de 1986, restringir-se
á, unicamente. ao horário gra
tuito disciplinado pela Justi
ça Eleitoral, obedecidas as 
seguintes normas: 

I todas as emissoras do 
Pafs reservarão, nos 60 
(sessenta) dias anteriores à 
antevéspera das eleições. 2 
(duas) horas diárias para a 
propaganda, sendo 1 (uma) hora 
à noite. entre 20 (vinte e 23 
(vinte e três) horas; 

II a Justiça Eleitoral 
distribuirá os horários reser
vados entre os partidos polí
ticos que tenham candidatos 
registrados na Circunscrição 
às eleições majoritârias. às 
eleições proporcionais, ou a 
ambas. nos termos previstos no 
inciso VIII deste artigo, ob
servados os seguintes 
critérios: 

a) 50 (cinqUenta) minu.tos se
rão distribuídos na proporção 
do número de representantes de 
cada partido no congresso Na
cional; 

b) 40 (quarenta) minutos se
rão distrfbufdos igualmente 
entre todos os partidos polí
ticos com representação no 
Congresso Nacional e que te
nham candidatos nos termos 
previstos no inciso V!II deste 
artigo. observando-se o limite 
máximo de 5 (cinco) minutos 
para cada Uf!!~ 

c) 30 (trinta) minutos serão 
distribuídos entre os partidos 
políticos na proporção do nú
mero de seus representantes na 
Assembléia Legislativa; 

na 
da 

essa 
pre-

d) havendo sobra de tempo 
aplicação do critério 
alínea b deste inciso, 
será acresci~a ao tempo 
visto na alínea a; 

e) no Distrito Federal, o 
horário será distribuído ob
servando os seguintes 
critérios: 

1 -ao (oitenta) minutos se
rão dístribuidos na proporção 
do número de representantes de 
cada partido no congresso Na
cional; 

2 - 40 (quarenta) minutos se
rão distribuídos igualmente 
entre todos os partidos polí
ticos com representação no 
Congresso Nacional e que te
nham candidatos nos termos 
previstos. no inciso VIII deste 
artigo, observando-se o limite 
máximo de 5 (cinco) minutos 
para cada um; 

3 - havendo sobra de tempo na 
aplicação do critério do núme
ro 2 desta alínea, essa será 
acrescida ao tempo previsto no 
número 1; 

III - cada partido deverá u
tilizar pelo menos a metade de 
seu tempo para a propaganda de 
candidatos à Assembléia Nacio
nal Constituinte; 

IV compete aos partidos, 
por meio de comissão especial
mente designada para esse f1m, 
distribuir. entre os candida
tos registrados, os horários 
que lhes couberem; 

V --desde que haja concordân
cia entre todos os partidos 

interessados, em cada parte do 
horário gratulto poderá ser 
adotado critério de distribui
ção diferente do fixado pela 
üustiça Eleitoral, à qual 
caberá homologar; 

VI -as emissoras de rádio e 
televisão ficam obrigadas a 
divulgar. gratuitamente. comu
nicados ou instruções da vus
tiça Eleitoral. até o máximo 
de 15 (quinze) minutos 
diários, consecutivos ou não, 
nos 30 (trinta) dias anterio-. 
res ao pleito: 

VII - fica facultada a trans
missão. pelo rádio e pela te
levisão. de debates entre os 
candidatos registrados pelos 
partidos políticos e coliga
ções: 

VIII - dos horários gratuitos 
de propaganda eleitoral. nas 
rádios e televisões, ·somente 
participarão os partidos polí
ticos ou co 1 i gações 
partidárias que tenham candi
datos às eleições majoritárias 
os às proporcionais. devendo 
ter preenchido~ para estas úl
timas. pelo menos 1/3 (um ter
ço) das cadeiras em disputa 
para a Câmara dos Deputados e 
Assembléias Legislativas. 

Art. 2.2 Da propaganda eleito
ral gratuita partlciparão, a
penas. candidatos registrados 
e representantes de partidos 
cujos nomes sejam comunicados 
às emissoras pelas comissões a 
que alude o inciso IV do art. 
1~ desta lei. 

Parágrafo único. Não depende 
de censura prévia a propaganda 
partidária ou eleitoral feita 
através do rádio ou da televi
são, respondendo cada um pelos 
excessos cometidos, com a apu
ração da responsabilidade 
solidária do respectivo 
partido. 

Art. 3~ A propaganda eleito
ral, no rádio e na televisão, 
restringir-se-á única e ·exclu
sivamente ao horário gratuito 
previsto na lei e disciplinado 
pela Justiça Ele i tora1, com 
expressa proibição de qualquer 
pr.opaganda paga. 

Parágrafo único. será permi
tida apenas a divulgação paga, 
pe 1 a imprensa esc r i ta. 
do curriculum vitae de candi
dato e do número do seu regis
tro na Justiça Eleitoral. bem 
como do · partido a que 
pertence. 

Art. 4~ (Vetado.) 

Parágrafo único. (Vetado.) 

Art, 5A Nos 21 (vinte e um) 
dias anteriores ao ·pleito, 
fica proibida a divulgação, 
por qualquer forma, de resul-
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tado de prévias. pesquisas ou 
testes pré-eleitora~s. 

Parágrafo único. As entidades 
ou empresas que realizarem 
prévias. pesquisas ou testeS 
pré-eleitorais. no prazo per
mitido neste artigo, ficam o
brigadas a colocar à disposi
ção de todos os partidos, com 
candidatos registrados para o 
pleito, os resultados obtidos 
e publicados. bem como infor
mações sobre os métodos utili
zados e as fontes financiado
ras dos respectivos trabalhos. 

Art. 6~ (Vetado.) 

Art. 7~ O Poder Executivo, a 
seu critério, editará normas 
regulamentando o modo e a for
ma de ressarcimento fiscal às 
emissoras de rádio e de tele
visão, pelos espaços dedicados 
ao horário da propaganda elei
toral gratuita. (Vetado). 

Art. 8~ Em bens particulares. 
fica livr'e a fixação de propa
ganda eleitoral pelo detentor 
de sua posse. 

Art. 9~ Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 10. Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

Brasil ia, 4 de julho de 1986: 
165~ da Independencia e gaA da 
República. - ~osé Sarney. 

(À Comissão de Constitui~ 
ção, Justiça e Cidadania 
decisão terminativa.) 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lour1val Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL 
SE. Pronuncia o seguinte 

discurso.) -~Sr. Presidenta, 
Srs~ Senadores, desejo 
congratular-me com o Senhor 
Presidente da República. Fer
nando Collor de Mello, pelo 
lançamento de um consistente 
programa de amparo à coletivi
dade das pessoas que vivem na 
terce~ra idade, os idosos. 

É claro que este assunto de 
idosos não me atinge direta
mente, nos meus poucos mais de 
40 anos- de vida pública 
mas se trata de séria preocu
pação que a todos deve como
ver, pois sei que é um sonho 
acalentado por todos: chegar à 
terceira idade. 

O grande poeta Vargas Vil1a 
dizia que "la vida es um son
risa, una lágrima, un dolor". 
E tinha razão. Tudo na vida 
começa com festa, com sorriso. 
Com o passar dos dias, a ação 
do tempo sobre os seres vivos 
atua implacavelmente e surgem 
as lágrimas para, finalmente, 
tudo acabar-se na dor da perda 
inexorável. 

Antes de a vida extingüir-se, 
porém, os seres humanos vivem 
um período que exige cuidados 
especiais: é a terceira idade. 
São os idosos, geralmente de
samparados pelos familiares, 
sempre desassistidos pelo Go
verno1 especialmente os que 
não tem recursos para sobrevi
ver condignamente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- O projeto lido será Reporto-me a um tempo que não 
publicado e remetido à cernis- vai longe, quando os idosos 
são ~ompetente. eram cuidados carinhosamente 

pelos seus familiares. Eram 
Sob~e a mesa. comunicação que respeitados, eram admirados; 

será 1 idos pe1o Sr~ i.Q. em torno dos idosos reuniam-se 
Secretário. os filhos, noras, netos, para 

ouvir histórias, receber con-
E 1 ida a seguinte selhos, beber sabedoria. Hoje, 

com a evolução da sistemática 
Brasília, 15 de outubro de da vida, vemos deteriorar-se o 

1990 --atendimento aos idosos. Quando 
as famílias têm recursos. o 

Senhor Presidente, destfno é o asilo, lugar onde, 
por mais que haja atendimento 

Tenho a honra de comunica~ a e atenção, não oferece o mesmo 
Vossa Excelência, em obediên- aconchego do lar. o mesmo amor 
cia ao disposto no art. 39, dos fllhos e netos. 
alfnea b do Regimento Interno, 
que nesta data me afasto do o sr. ~utahy Magalhães - Per
exercício do mandato de Sena- mi te V. Ex~ um aparte? 
dor pelo Estado do Pará a fim 
de, nos termos do art. 56, I. 
da Constituição, assumir o 
cargo. para o qual fui nomea
do, de Ministro de Estado da 
Justiça. 

Atenciosas saudações, -Sena
dor Jarbas Passar1nhc. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- O expediente lido vai 
à publicação. 

Há oradores inscritos. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com 
praze~. eminente Senador Juta
hy Magalhães. 

O Sr. uutahy Magalhães - Che
guei há poucos instantes, mas 
fui alertado para o assunto 
que V. Ex~ vem tratando. Esse 
problema da terceira idade 
deve ser uma das grandes preo
cupações do Coniresso 
Nacional. Temos- obrigaçao de 
votar uma política voltada 
para os idosos e, 'inclusive, 

aqui no Senado, já fizemos uma 
proposta que V. Ex~ e todos os 
Srs~ Senadores aprovaram, a 
qual, está em tramitação ne 
Câmara. Infelizmente. como 
sempre, vota-se aqui e a Câma
ra se demora no exame e na a
p~ovação da matéria. Agora. já 
se fala na vinda de uma pro
posta do Executivo sobre essa 
questão. Creio que seria o mo
mento apropriado de a Câmara 
debruçar-se sobre esse proble
ma. fazer as modificações que 
julgar necessárias à proposta 
salda do senado, e dar uma 
decisão. Esse é um dos Qrandes 
problemas do Congresso 
Nacional: não decidir.. E pre
ciso começa~mos a decidir a 
respeito de propostas que es
tão em tramitação. E essa 
questão dos idosos -v. ExA 
está de parabéns - é uma ques
tão que todos nós temos que 
tratar e verificar o que é 
necessário fazer para benefi
ciar uma faixa etária que cada 
dia cresce mais na sociedade 
b~asileira. Atê o ano dois mil 
teremos mais de uma dezena de 
milhares de pessoas na faixa 
etária acima de 65 anos. Por
tanto, vé·V, Ex 4 a necessidade 
premente de voltarmos nossos 
olhos também para essa faixa 
etária e não apenas para os 
menores. Parabéns pelo tema 
que aborda. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -
Muito grato a V. Exa, eminente 
Senador Jutahy Magalhães! pelo 
aparte oportuno. v. Ex tem 
razão. Sou testemunha de que 
v. Ex 4 , há algum tempo, neste 
plenário, abo~dou esse assun
to, e demos nosso apoio. 

Foi-se o tempo em que os ido
sos tinham o carinho dos fi-
1hos, dos netos, das noras. 
Hoje, quando a família tem re
cursos manda o idoso para o 
asilo, e 1á ele fica 
esquecido. V. Exa tem razão. o 
projeto que se encontra na Câ
mara dos Deputados deve ser 
agílizado.-·Infelizmente, mUi
tas vezes fazemos um projeto 
que, chegando à Câmara, fica 
agua~dando a sua apreciação 
por meses e meses, mas quando 
é a Câmara que o envia ao Se
nado, querem que o ap~ovemos 
em dois ou três dias. Quero 
dizer a V .•· Exa que o seu apar
te enr i ~uece o meu 
pronunciamento. 

Sou daqueles que acham que os 
idosos devem ter todo o apoio 
do Poder Público. O Presidente 
Fe~nando Collor lançou esse 
p~ojeto e eu. nesta hora. que
ro ap1audir Sua Excelência, 
fazendo votos para ~ue ele ve
nha a acontecer, mas que aque
le que está na Câmara dos De
putados seja agilizado e seja 
resolvido, e que os idOsos se
jam amparados. 
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~os países mais civilizados 
ha toda uma estrutura social 
oue privf legia. os idosos, 
amenizando-lhes eventuais ca
rências afetivas. Os meios de 
transportes. as vias urbanas. 
as calçadas, os museU~. os 
centros de cultura, os tea
tros, as casas de espetáculo 
em geral. têm uma destinação 
voltada também para os idosos. 
No nosso Pais. esta é uma pre
ocupação que não se materiali
zou a.lnda. 

Num Pafs onde 65% de sua po
pulação são constituídos de 
jovens, ver um Presidente da 
República jovem manifestar 
sincera preocupação com as 
pessoas de mais idade e, mais 
do que isto. vê-lo agir, fir
memente, no sentido de criar 
condições de amparo aos ido
sos, é digno de louvor e de 
aplausos! 

O Presidente Fernando Collor 
lançou, há pouco tempo, o 
'"Projeto Vivência", de que se 
refere em boa hora o editorial 
do correio Brazilfense. de 8 
de outubro último, sob o títu
lo "Em favor dos Idosos ... 

Diz o editorialista, refle
tindo o pensamento do jornal 
bras i 1 iense, que "a atenção 
para ~ faixa etária de mais 
idade vem num momento da vida 
brasileira que·incorpora man
damentos constitucionais onde 
os valores humanos são part1-
cu1armente cuidados. sobretudo 
nos seus embasamentos soci
ais". 

o Senhor Presfdente Fernando 
Collor constituiu comissão in
terministerial integrada por 
representantes da Educação, da 
Saúde, do Trabalho e da Previ
dência Social. da uustiça. da 
Ação Social e da Aeronautica. 
além das Secretarias de Des~ 
portos e da Cultura, vincula
das à Presidência da Repúbli~ 
ca, que v a i coordenar o 
11 Projeto Vivência 11

• 

o colegiado desenvolverá um 
trabalho com a finalidade, en
tre outras. de fixar nova ima
gem da$ pessoas idosas. de de
senvo~ver, recursos humanos 
para atuar eSpecificamente na 
ârea geriátrica e para promo
ver etfvidâdes de cunho educa
cional, de saúde. de lazer, de 
promoção e de assistência 
soei !til. 

A mobiltzação de meios pre
tendida pelo Presidente Fer
nando Collor abrangerá o ampa
ro à velhice, a preparação 
para a aposentadoria, a habi
litação para atfvidades de 
prestança e utilidade, racio
nalmente desenvolvidas. Também 
imagina a integração do idoso 
em programas educativos e terá 
como finalidade conter a mar
ginalização e o ócio. 

os beneficiados pelo "Projeto 
Vivêncial• poderão identificar
se com carteira especial. fa
zendo jus a várias facilidades 
de trânsito e de acesso e de 
locomoção. inclusive com di
reito a passes livres nos 
transportes de concessão 
pública. 

São aspectos, todos eles, da 
maior importância para aqueles 
que ultrapassaram os anos de
dicando suas vidas à famflia, 
ao lar. à Nação. A quem deu o 
melhor de seus anos hfgidos ao 
trabalho •. nem sempre com re
torno proporcional. E. portan
to. merece de todos nós as me
lhores atenções. 

"O idoso, mais do que qual
quer outro, reclama atenções 
especiais de amparo e prote
ção, promovidos com dignidade, 
com perseverança e com o devi
do respeitou, finaliza o edi
torial do COrreio Brazilfen
se. cuja transcrição solicito 
que seja feita nos Anais desta 
Casa. 

Desejo fazer uffia observação 
final, Sr. Presidente, Srs. 
Sendores: paralelamente às 
providências sovernamentais 
que se vislumbram e que serão 
tomadas, nós, daqui desta ca
sa, deveremos cuidar para que 
sejam mesmo efetivadas em be
netfcio dos idosos, faço um 
apelo às próprias famflias 
deste imenso Brasil: jovens, 
voces existem porque um dia 
alguém mais maduro dedicou sua 
vida a mantê-los, a educá-los. 
a cuidá-los, com enormes sa
crifícios. com noites insones. 
velando por vocês num momento 
de doença. O me1hor que se 
pode fazer pelos idosos. em 
qua1quer circunstânc1a, é o 
emor que lhes podemos dedicar. 
E o respeitQ que lhes devemos 
tributar. E a atenção que não 
lhes podemos negar. (Muito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REfE-
RE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA, EM SEU DISCURSO 

Correio Sraziliense 

Srasllia. segunda-feira. 8 de 
outubro de 1990 •• · 

EM FAVOR DOS IDOSOS 

o Dia Mundial do Idoso foi 
assinalado, no Brasil. pelo 
lançamento de um consistente 
programa de amparo à coletivi
dade das pessoas que vivem na 
terceira idade. De lado às co
memorações de ocasião o Presi
dente Fernando Collor optou 
por uma solenidade formal onde 
tornou público o 11 Projeto 
Vivência". Trata-se de uma i
niciativa de objetivos humanos 
e sociais destinados a promo
ver ações em favor de uma po-

pulação de dez milhões de ido
sos. com iUades superiores a 
65 anos e que até o presente 
não contam com· uma assistência 
sistematizada e seletiya. 

Uma comissão interministe
rial. integrada por represen
tantes da Educação. da Saúde, 
do Trabalho e da Previdência 
Social. da uustiça, da Ação 
Socia1 e da Aeronáutica. além 
das Secretaries de Desportos e 
da cultura, vinculadas à Pre
sidência da República. vaf co
ordenar o projeto. Esse cole
giado desenvolverá um trabalho 
com a finalidade. entre ou
tras. de fixar nova imagem das 
pessoas idosas, de desenvolver 
recursos humanos para atuar 
especificamente na área 
geriátrica e promover ativida
des de cunho educacional, de 
saúde. de lazer, de promoção e 
de assistência social. 

A mobilização de meios abran
gerá o amparo à velhice, a 
preparação para a aposentado
ria. a habilitação para ativi
dades de prestança e utilida
de. racionalmente desenvolvi~ 
das. Também a i"tegração do 
idoso em proQramas educativos 
terá como flna1idade conter a 
marginalização e o ócio. 

os beneficiados pelo "Projeto 
Vivência" poderão identificar
se com carteira especial, fa
zendo jus a várias facilidades 
de transito e de acesso e de 
locomoção. inclusive com di
reito a passes livres nos 
transportes de concessão 
pública. 

A atenção para essa faixa 
etária, num pafs onde existem 
muito mais de 100 milhões de 
habitantes com menos de 65 
anos de 1dade, vem num momento 
da ·vida brasileira que incor
pora mandamentos constitucio
nais. onde os VAlores humanOs 
são particularmente cuidados, 
sobretudo nos seus embasamen
tos soc1~is. E o fdoso, mais 
do que qualquer outro, rec1am~ 
atenções _especiais de amparo e 
proteção, p~omovidos com dig
nidade, com perseverança e com 
o devido respeito. 

O Sr. Mauro Benevides Sr. 
Presidente peço a palavra pel~ 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - concedo a palavra .ao 
nobre Senador. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB
CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador . ) Sr. Pres 1 dente. 
dent~o de maiS alguns instan
tes deverá empossar-se. no Mi
nistério da Justiça, um dos 
mais ilustres integrantes des
ta Casa. o Senador Yarbas Pas
sarinho, que ali subistituirá 
o Ministro Bernardo Cabral. 
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figure destacada do Parlamen
to, que, desde 15 de março, 
exercia as elevadas funções de 
titular daquela importante 
Pasta ministerial. 

Eu me dispensaria, neste ins
tante, Sr. Presidente, de te
cer maiores considerações so
bre o Senador Uarbas Passari
nho. que tem um curricutum dos 

, mais brilhantes, asssinalado 
·sobretudo pelo desempenho em 
três Pastas ministeriais, Mi
nistério do Trabalho, Ministé
rio da Previdência, Ministério 
da Educação, além de Governa
dor do seu Estado. Muito mais 
do que tudo isso, uma atuação 
parlamentar das mais brilhan
tes, tendo inclusive exercido 
a Presidência do Senado Fede
ra1 e do Congresso, nas Ses
sões Legislativas de 1981 e 
1982. pontificando pe 1 o' seu 
equilibrio. pela sua competên
cia e sobretudo, pelo seu i
nexcedfvel espírito público. 

A minha presença na tribuna. 
neste instante, Sr. Presiden
te. é para solicitar a v. Ex~ 
que. em uma deferência ao nos
so eminente Colega que hoje 
~scende àquela importante fun
ção do Poder Executivo, desig
ne oficialmente, formalmente, 
uma comissão de Senadores para 
representar o Senado Federal 
no ato de posse. a ocorrer às 
15 horas de hoje, no Palácio 
do Planalto. 

É a solicitação que faria a 
V. Ex~ para compatibilizá-la 
com a norma regimental em 
vigor. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Se não houver objeção 
no Plenário- e creio que não 
há motivo de obj'eção~ além de 
que a própr a Presidência 
congratula-se com o Companhei
ro Jarbas Passarinho, que é 
por todos estimado, admirado e 
merecedor de todas as homena
Qens desta casa - vou designar 
uma Comissão composta do nobre 
Senador Mauro Benev1des, que 
acaba de fazer o requerimento, 
do nobre Senador Afonso Sancho 
e do nobre Senador Ney Mara
nhão. a não ser que V. Ex~ 
queira ficar Rara discursar, 
uma vez que está inscrito para 
falar. 

O Sr. Ney Maranhão - sr. Pre
sidente. o Senador Afonso San
cho poderá também representar
me, Pois tenho um compromisso. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Consultaria ao Sena
dor Lourival Baptista. que J'á 
discursou, se S. Ex~ partic -
par 1 a da comissão que 
representará o Senado na posse 
do Ministro Jarbas Passarinho. 

O Sr. Lourival Baptista -
Participarei, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Então, está designada 
a comissão. 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Concedo a palavra ao 

I o SR. 
Sousa) -
nobre 
Magalhães. 

Senador Jutahy 

D SR. dUTAHY MAGALHÃES (PSDB 
BA._ Pronuncia o seguinte 

dtscurso.) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores: 

Como reagirá o setor agrfcola 
brasileiro a mais um pacote? 
Espero. com preocupação, res
posta a esta pergunta, por 
considerar que a ativ1dade ca
rece de diretrizes .. princípios 
e orientações que ultrapassem 
o cOrto prazo. que se mante
nham por mais de uma safra. 

As premissas que embasam as 
Diretrizes de Política Econó
mica para a Agricultura apre
sentadas à sociedade brasilei
ra pela atual administração 
(Portaria Interministerial nR-
477y de 15 de agosto de 1990) 
partem da busca de um novo pa
drão de desenvolvimento para o 
campo, enfatizando a moderni
zação do setor e a 1nserção do 
Pa1s no mercado internacional, 
passando o Estado a gerir as 
políticas públicas. ao invés 
de executá-las. 

Em que pese os méritos da 
proposta e a sinalização dada 
a agropecuária antes da safra 
1990/91, cujo plantio se ini
cia em setembro/outubro no 
Centro-Sul, de que os instru
mentos de politica económica, 
tais como preços mínimos de 
garantia, valores básicos de 
custeio e recursos de crédito 
rural a juros mais baixos con
vergem para que se alcance a 
reativação do setor, a situa
ção no campo ainda não parece 
refletir os desejos dos formu
ladores- da politica. 

Uma inovação da proposta, em 
comparação as anteriores. foi 
a definição de medidas de cur
to prazo, ·para a próxima sa
fra, em conjunto com aquel.as 
que terão efeito em médio e 
longo prazos. 

As medidas apresentadas obje
tivam alterar o padrão tradi
cional de expansão do setor. 
que se deu pela abertura de 
novas fronteiras, o que propi
ciou, nos últimos anos. o 
crescimento em direção ao Nor
te e Centro-Oeste do Pafs. O 
elenco de medidas, especial
mente a regionalização dos 
preços mfnimos. passa a privi-
1egiar os centros de produção 
mais próximos das zonas de 
consumo, na busca de uma ver
ticalização da aericultura e 
de sua integraçao com a 
indústria. 

A regionalização dos preços 
mfnimos, na prática. consiste 
em descontar dos valores esta
belecidos. com base nos custos 
efetivos de produção de cada 
área produtora, os custos do 
frete, implicando que. nas re
giões carentes de infra
estrutura de transporte. arma
zenagem e processamento, a 
produção apenas possa ser man
tida em médio prazo se conse
guir alcançar índices de efi
ciência econômica bastante su
periores àqueles apresentados 
pela produção realizada próxi
ma aos mercados de consumo. 

Essa passagem de uma Situação 
de quase total intervenção do 
Governo na comercialização de 
grãos no Norte e Centro-Oeste 
para uma de livre mercado pe
naliza uma parcela razoável de 
produtores que, acreditando na 
politica oficial passada, in
vestiu na região, e terá agora 
que arcar com todos os ônus do 
ajuste. por não terem sido in
troduzidas algumas formas de 
compensação em curto prazo, 
para a brusca retirada 
estatal. Promete o Governo, em 
médio e longo prazos, canali
zar recursos para a formação 
de um fundo no BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social), composto 
de recursos próprios do banco. 
de financiamentos externos e 
de recursos do setor, fi nan
ceiro nacional, no valor ini
cial deUS$ 2.5 bilhões, a se
rem investidos nos próximos 
quatro anos, para estimular a 
instalação de agroindústrias 
nas zonas de produção, o que 
deve incluir também as áreas 
afetadas pela politica atual. 

A concessão de crédito rural. 
um dos pilares do pacote, me
rece ser analisada sob a ótica 
do volume disponível e das ta
xas reais de juros. O discur
so do Governo promete_a reto
mada da capitalização do se
ter, a busca do autofinancia
mento e a captação de recursos 
externos, acenando com a aber
tura de novas fontes de recur
sos para o crédito rural. 

Nesse particular. Srs. Sena
dores. reside no curto prazo a 
fraqueza da proposta. ao se 
acenar com uma alocação de re
cursos para a próxima safra 
bastante superior às disponi
bilidades de geração do siste
ma financeiro para a finalida
de, em um contexto de taxas de 
juros crescentes. Anunciou-se 
que, até dezembro de 1990, se
rão aplicados no setor 
agropecuãrio 446,5 bilhões de 
cruzeiros para custeio, inves
timento e comercialização. dos 
qua1s 135,2 bi1h5es de cruzei
ros a taxas de juros de até 
nove por cento ao ano, 37,8 
bilhões de· cruzeiros a juros 
de até doze por cento e o res
tante a ser emprestado a taxas 
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1 ivres, além 
monetária em 
casos. 

da correção 
qual quer dos 

A Portaria n~ 477 propõe um 
montante de recursos para cus
teio agrícola. no·segundo se
mestre de 1990. de 309.6 bi
lhões de cruzeiros, dos quais 
173,1 bilhões a serem empres
tados a taxas de juros dife
renciadas e inferiores àquelas 
praticadas na safra 1989/90. 
Estes números, na realidade, 
refletem, na maioria, recursos 
inexistentes, incluindo, na 
opinião de banqueiros priva
dos, aqueles alocados em 
maio/junho para a comerciali
zação da safra 1989/90, o re· 
torno de empréstimos feitos 
antes do Plano de Estabiliza
ção, além de fontes cujos re
cursos só estarão disponíveis 
em 1991, como é o caso de 30 
bilhões de cruzeiros derivados 
dos incentiVos de isenção do 
imposto de renda, para os pro
dutores rurais (art. gA da Lei 
n~ 8.923. de 1990). 

A imprensa vem noticiando, 
diariamente, a d1sputa que se 
trava entre os bancos priva
dos, o Banco do Brasil e as 
lideranças rurais, no sentido 
de "ajustar" as intenções do 
oacote à realidade do mercado. 
E fato que a manutenção de ta
xas de inflação superiores às 
previstas pela equipe económi
ca. o aperto monetário decre
tado pelo Banco Central, com a 
conseqüente alta das taxas de 
juros. e o len~o retorno dos 
empréstimos feitos com recur
sos da poupança rural têm res
tringido a oferta de recursos 
para o crédito rural na safra 
1990/91. 

Dos 118.8 bilhões de cruzei
ros que o Governo estimava se
ríam aplicados em crédito ru
ral no mês de setembro, apenas 
metade estiveram disponfveis, 
com o agravante de serem em
prestados somente a taxas de 
juros ""'in'!'iáveis,para a ativi
dade agr1co1a. E oportuno lem-

~~~~u~~. ·~~ra ~~~=~en;~n~es i~; 
recursos para o financiamento 
rural, o novo pacote def·in1u a 
cobrança de taxas de juros 
máxima de nove por cento ao 
ano para· os empr_ést 1 mos con
tratados 'com recursos do Te
souro Naclonal, e Oas exigibi
lidades dos bancos.comerciais 
que eram anteriormente de doze 
por cento ao eno. A despeito 
de se tentar reduzir a taxa de 
juros. houve, a nosso ver, por 
parte do Governo. uma superes
timação do volume de re~rsos 
a serem alocados para a safra 
e a avaliação errónea de que o 
sistema t·inanceiro aplique re
cursos a taxas que não o 
remunere. 

o final de setembro foi mar
cado por indefinição de toda 
ordem para o crédito rural, 
com os banqueiros. de um lado. 
mostrando a impraticabilidade 
da proposta e, de outro, mem
bros da equipe económica e li
deranças rurats a denunciar a 
cobrança de taxas de juros de 
quarenta por cento ao ano, 
mais a correção monetária, ta
xas estas insuportáveis para 
qualquer ativldade económica. 

como é possível, então. con
ciliar a apregoada redução na 
taxa de juros de crédito rural 
com a realidade do mercado 
financeiro? Apenas um terço 
dos recursos serão aplicados a 
nove por cento. No caso daque
les oriundos das exigibilid~
des dos bancos comerciais 
(Banco do Brasil e bancos pri
vados) a restrição maior é que 
eles refletem volumes deriva
dos do pe~centual de vinte e 
cinco por cento aplicado sobre 
o saldo bruto dos dep6sitos à 
vista. que não crescem como se 
espera em · uma conjuntura de 
arrefecimento da taxa de 
inflação. Os recursos prove
nientes das operações oficiais 
de Crédito -- cuja fonte é o 
Tesouro Nacional. incluindo 
parece1as dos fundos constitu
cionais, e recursos arrecada
dos pelos efeitos da Lei n~ 
8.023 -. serão emprestados a 
taxa de juros de nove por cen
to, válidos para os financia
mentos contratados no segundo 
semestre de 1990, e estão as
segurados para mini e pequenos 
produtores~ · 

Cerca de sessenta por Cento 
dos recursos da poupança rural 
serão concedidas as taxas de 
doze por cento, s~ndo o Banco 
do Brasil levantado a possibi
lidade de emprestar aos seus 
clientes os restantes quarenta 
por cento a taxas não superio
res a vinte por cento ao ano. 
Estas promessas. entretanto. 
não parecem estar sendo 
cumpridas. 

Os re.cUrsos para custeio a 
serem negociados a taxas li
vres significam. na estimativa 
oficial. 136,5 bilhões de cru
zeiros ·no segundo semestre de 
1990. Com a perspectiva de ju
ros altos e em fase ascenden
te, a oferta de crédito ·não 
parece atrativa aos tomadores, 
especialmente aos grandes pro
dutores. uma vez que, após a 
ponderação entre as taxas de 
crédito rural - nove e doze 
por cento- e aquelas de livre 
mercado ··c que deperidem das os
cilações conjunturajs da taxa 
de juros, do perfil do cliente 
da boa vontade do gerente). o 
chamado "mix" de taxas tem le~ 
vado a médias de juros reais, 
para os contratos novos. de 
·cerca de quare_nta por cento ao 
ano. gerando protestos do Mi
nistro da Agricultura e Refor-

ma Agrária e da Confederação 
Naciqnal oa Agricu1tura - CNA. 

Em outubro, estima-se que se
rão alocados, por parte do se
ter financeiro privado. entre 
quarenta e setenta bilhões de 
cruzeiros. além de outros cin
co bilhões. provenientes de 
dez por cento dos recursos 
caQtados pelas sociedades de 
crédito imobiliário. que ante
riormente eram aplicados em 
atividades industriais e co
merciats. e ~ue serão, dora
vante, canalizados para a 
agricultura. o Banco do Brasil 
deverá aplicar cerca de seten
ta e sete bi 1 hões de 
cruzeiros. 

No entender do sistema 
bancário, parte dos alardeados 
309,6 bilhões de cruzeiros já 
tinham constituído objeto de 
empréstimos ao setor no final 
do primeiro semestre e não de
veriam ter sido incluídos. No 
vaivém das disputas entre o 
governo e o setor financeiro -
especialmente o Banco do Bra
sil. que amarga perdas com o 
atraso no pagamento de oitenta 
e t~és bilhões dos empréstimos 
concedidos antes do Plano Cb1-
1or, cuja correção monetár1aa 
apresentou defasagem de até 
quarenta por cento comparada à 
correção obtida para os p~eços 
mínimos -. surge a questao: 
será possfve1 prever o impacto 
das medidas de curto prazo so
bre a saf~a 1990/91? 

A resposta àlnda é uma incóg
nita. o setor agropecuário vem 
confi~ndo cada vez menos na 
concessão do crédito rural 
como forma de financiar a pro
dução, incorporando. ano a 
an_o, parcelas substanciais de 
recursos pr6prios, estimados 
em oitenta e cinco por cento 
da produção na safra passada. 

Uma alteração que reputamos 
benetica refere-se aos parâme
tros estabelecidos _pa~a clas
sificação dos produtores para 
efeito do crédito rural. cuja 
recomposição foi de cerca de 
cem por cento pa-ra a definição 
original de produtor, cujos 
limites da renda bruta em MVR 
-Maior Valor de Referência 
tinham sido estabelecidos em· 
fevereiro de 1987, 

Os Valores básicos de custei
o. estimados com base em cus
tos efetivos das lavouras, 
contém percentuals de adf~nta
me~to que privilegiam os pro
dutos da cesta bás1ca (feijão 
de sequeiro e mandioca em todo 
o território nacional e feijão 
irrigado na região Nordeste), 
ãlém de algodão~ amendoim, ar
roz. milho. mamona e soja. 

Tais valores serão corrigidos 
mensalmente pela variação do 
Bônus do Tesouro Nacional 
(BTN) e mantem os incentivos a 
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novos projetas para a produção vegetal, estimando-se uma va
de arroz irrigado. com limite riação positiva de 4,56% para 
de financiamento de cem por a produção animal. Nas regiões 
cento. Uma alteração devido à Norte e Nordeste, a queda na 
regionaltzação dos preços mi- produção generalizou-se nos 11 
n1mos e dos valores bás1cos de' cultivos pesquisados. devido 
custeio foi a inclusão da par- principalmente à incidência de 
te Sul do Estado da Bahia na seca na maioria das regiões 
Região I. composta das regiões produtoras. fazendo recuar a 
geográficas Sul e Sudeste. participação regional no pro

duto da agricultura para 6,25% 
em 1990, contra os 9,4% obti
dos em 1989. 

OUtros instrumentos conside
rados eficazes como a abertura 
do comércio exterior, a adoção 
do câmbio flutuante e a redu
ção das aliquotas incidentes 
sobr.e as importações de insu
mos poderão levar à gradual 
queda nos preços dos tnsumos e 
dos bens de capital, signifi
cando melhores condições para 
o aumento da compe~1tividade 
do setor e dos seus níveis de 
produtividade, mas, em uma 
perspectiva de médio prazo, 
dado que o plantio se faz a 
partir de finais de setembro, 
enquanto os ajustes a uma nova 
situação sofrem uma defasagem 
ma1or. 

No que toca aos preços mfni
mos da garantia, a sua pauta, 
que englobava mais de trinta 
produtos e subprodutos. foi 
reduzida, sendo dada ênfase a 
uma polftica de sustentação de 
preços dos produtos componen
tes da cesta básica. mediante 
aumentos reais de até cinqüen
ta e nove por cento, e benefi
ciando áreas de produção mais 
próximas aos consumidores. A 
regionalização dos preços mí
nimos devera causar, no pri
meiro momento, a desativação 
de muitos dos investimentos 
privados ao Norte e centro
Oeste, conforme já 
asseveramos. Entretanto. in
formações da Companhia de Fi
nanciamento da Produção e da 
Agroceres apontam como anima
dores as perspectivas para a 
safra 1990/91, vista pela rea
ção favorável do mercado de 
sementes. 

Nas regiões desestimuladas 
pela politica de preços míni
mos deverá persistir a tendên
cia de redução na área planta
da~ o que já se dera brusca
mente na safra 1$89/90, e que 
fora gravado pelos efeitos de 
condições climáticas adversas 
e de indefinições de polftica 
à época do plantio e da 
comercialização. 

A safra de grão, em 1990, cu
jos resultados disponíveis 
baseiam-se em levantamento 
feito pela Fundação IEGE em 
agosto, sofreu uma queda rela
tiva de 20,4%, perfazendo 57,2 
milhões de ton~ladas comparado 
a 71,8 milhões de toneladas em 
1989_, re:presentando qu~se 15 
riii lhóeS -de toneladas a· menos. 
O produto real da agricultura 
em 1990 deverá sofrer um de
créscimo de 3,34%, sendo de 
8,39% a redução na prodUção 

A essa conjuntura de queda na 
produção agropecuária agregue
se a descapitalização do se
ter, cuja renda líquida este 
ano deverá ser 43% inferior 
àquela obtida em 1989, resul
tado da deterioração ocorrida 
nas relações de troca, da ins
tabilidade dos preços, da ma
nutenção de taxas inf1acioná
r1as e da persistente elevação 
dos juros. Assim, o risco da 
atividade torna-se mais eleva
do e a demanda por crédito 
tende a se retrair. A demanda 
foi estimada pelos técnlcos 
governamentais. em termos de 
custeio, em 299 bilhões de 
cruzeiros em 1990, dos quais 
25% para os mini e pequenos 
produtores. cerca de trinta 
por cento para os médios. e 
quarenta e cinco por cento 
para os grandes produtores. 
Ressa1t~-s~ que. a rigor, se 
cumpridas as previsões ofici
ais. a disponibilidade de re
cursos para custeio superaria 
a sua demanda. o que. na 
prática, não se observa, haja 
vista declarações do próprio 
Ministro da Agricultura e Re
forma Agrária. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, ao que se informa, os a
gricultores da região Nordeste 
seriam beneficiados com a con
cessão de recuresos para a co
mercialização da safra 1990, 
cuJas_ fontes seriam as opera
ções _ oficiais de crédito 
(Tesouro Nacional) para o a
tendimento de produtores e co
operativas e as exigibilidades 
dos bancos com~rciais. qu~ a
tenderiam alem daqueles, o 
segmento agroindustrial. As 
_taxas de jurps seri~m. basica
mente, de nove por cento ao 
ano, mais a _correção monetária 
devida pela variação do Bónus 
do Tesouro Nacional (BTN). 
Também dali partem denúncias 
da CNA de que contratos esta
riam sendo firmados a taxas 
-superiores a trinta por cento 
ao ano. as quais, se verdadei
ras, clamam por providências. 

A redução pretendida da par
ticipação estatal na comercia
lização agropecuária é um ele
mento salutar e que a última 
admini stracão f_ederal _orocur_ou 
fntroduzir: com pouco Sucesso. 
A Constituição Federal, em seu 
art. 174, assegura que o Esta
do atuará como agente normati
vo e regulador da ·atividade 

económica, exercendo as fun
ções de fiscalização, incenti
vo e planejamento indicativo 
para o setor privado. os desa
certos das políticas macroeco
nômicas traçadas nos últimos 
anos têm afetado negativamente 
o setor agrfcola, sendo os me
canismos da pol,ftica de preços 
mínimos e de crédito rural u
sados mais para compensar os 
seus efeitos do que como in
centivo à modernização, como 
se esperava da pol1tica de 
crédito rural, ~ue objetivava 
beneficiar investimentos, ou 
atuar como suporte de longo 
prazo para a atividade. 

O que alivia as nossas preo
cupações é a capacidade de a
daptação que a agricultura de
monstra em nosso País.. A 
análise do desempenho recente 
do setor mais precisamente 
na década de 80 -, permite-nos 
aquilatar a dinâmica que o em
basa, principalmente conside
rando ter sido aquela alcunha
da como "a década perdida" 
para o Brasil e para a América 
Latina. e o fato de ser baixa 
a inadimplência do setor, bem 
como o seu nfvel de endivida
mento de 15% em 1989 contra 
35% para os produtores ameri
canos. 

Para nossa surpresa. mais uma 
vez a agricultura brasileira. 
em meio a planos de estabili
zação e à estagnação por que 
passaram os demais setores 
produtivos, apresentou um com
portamento favorável e. por 
que não dizer, paradoxal, ao 
ver a sua produção crescer. em 
termos "per capita". entre 
1980 e 1989, a taxas superio
res a três e meio por cento. 
em um contexto de preços rela
tivos em queda. de redução no 
crédito disponível, de reces
são externa e de baixo cresci
mento da demanda interna. 

A incorporação de novaS áreas 
e a elevação do número do pes
soal ocupado que se dera entre 
meados das décadas de 70 e de 
80 começou a arrefecer, dando 
lugar a um modelo em que a 
produtivi<;!ade da terra foi um_ 
dos fatores explicativos do 
aumento de produção. Esse pa
drão, contudo. nao pode ser 
generalizado. A dicotomia 
básica leinante na agricultura 
brasileira mostra-nos uma for
te segmentaçãO entre os culti
vos para o abastecimento in
terno e aqueles voltados para 
o abastecimento externo. 

Entre 1980 e 1989. a taxa a
nual média de crescimento da 
produtividade, estimado pelo 
Professor Fernando Homem de 
Mel lo, foi de 2.09% para de
zassete culturas, das 'quais 
doze. consideradas lavouras de 
exportação, cresceram a taxas 
de 2,16%, enquanto aquelas 
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para o 
1,39%. 

consumo doméstico, " 
o· Sr. Ney Maranhão 

V. Exa um,aparte! 
Permite 

O SR • .JUTAHY MAGALHÃES 
todo o prazer, Senador 
Maranhão. 

Com 
Ney 

O SR. .JUTAHY MAGALHÃES - A
gradeço a V. Ex~. nobre Sena
dor Ney Maranhão, que está no 
exercício da liderança do 
governo. Na realidade~ não te
nho preocupação alguma aqui em 
fazer oposfçao ou elogiar. Es
tou procurando fazer análise 
de uma questão que julgo das 
mais importantes para o Pafs. 
A agricultura tem sido sempre 
um tema constante de pronun
ciamentos meus nestes últimos 
doze anos de atividade no 
Senado. Mas~ neste caso espe
cífico, estou procurando fazer. 
uma abordagem, não tão profun
da, mas suficientemente anali
tica, a respeito da proposta 
do Governo para o setor. 

o Sr. Ney Maranhão - Senador 
dutahy . Magalhães. aparteando 
V. ExA, lembro aquele grande 
1'{der chinês. Mao Tsé-íung, 
que dizia: "povo de barriga 
cheia não pensa em revoluçãou. 
O pronunciamento que v. Ex 4 

Taz. como Senador de oposição, 
mas que faz uma oposição cons
trutiva ao Governo. mostra que 
v. Ex 4 está preocupado, como Quando estamos tratando aaui 
todos nós. com esses problemas de produção, portanto, tratan
de abastecimento, de safra, de do de terras férteis, sei que 
grão, enfim, daqui lo que irá· é um discurso árido. com 
alimentar a população pobre, vários números e percentuais, 
Os descamisados deste Pafs. que talvez não chame a atenção 
Essa nova Companh1a Nacional da audiência. Mas, fiz questão 
de Abastecimento, que englobou de pronunciá-lo, em vez de a
a Cobal, Cibrazé~ e CFP, den- penas encaminhá-lo â Mesa para 
tro da sua nova estrutura. tem ser 1 ido, porque consider'o 
condições de abastecer uma este assunto importante, e 
grande parcela dessa popula- pelo menos alguém deve tomar 
ção, desde que, como muito bem conhecimento que foi abordado 
alerta V. ExA, o Governo dê no Senado. Assim, agradeço a 
condiyões a que haja plantio e V. ExA pelo aparte, poroue 
facilldades para o pequenor veio mostrar que nós aqui pc
médio e microprodutor. Agora demos debater essas questões 
mesmo, dei sugestão aos dire-' sem preocupação de ~overno e 
tores da CNA para que vendam oposição. Aqui nos somos 
seus próprios produtos nos su- oposição. Eu sou uma oposição 
permercados. Que a Companhia a constante, e estou sempre aqui 
tem em todo o Brasfl, a fim de não apenas para criticar. mas 
QUe tenha capital para inves- para mostrar aquilo que consi
tfr na cesta básica. Essa com- dero errado. 
panhia hoje vai vender 14 pro-
dutos. sendo a, se não me en
gano, de limpeza. Dei su9es
tão~ Senador JutahY Magalhaes, 
no sentido de que as mercado
rias que conhecemos em cada 
bairro. que estavam sendo su
focadas pelos supermercados 
que tinham essas padarias que 
não davam lucro mas atraíam o 

O Sr. Ney Maranhão - Mas são 
construtivas. Senador. 

O SR. 
brigado 
pensam 
ção ... 

.JUTAHY MAGALHÃES - O
a v. Exa. Nem todos 
é;lssim, mas a inten-

freguês para o supermercado, O Sr. Ronaldo Aragão 
que recebessem da CNA, em tod~ todos do Governo! 

Nem 

o Brasil. desses pequenos e 
microempresários, os seus 
produtos. Isso foi tomado a 
termo. e vai acontecer. Nobre 
Senador, o que V. Ex4 ~está di
zendo é uma verdade. E preciso 
haver crédito fácil, juros 
mais baratos, e o governo, no 
excesso desses produtos, com
prar e repassar à CNA, e esta 
repassar à população brasi1ei
ra. Eu e os dema1s Senadores 
estamos preocupados co'l' a de
mora do crédito. v. Ex sabe 
que a lavoura não espera, te
mos o tempo certo de plantar. 
Portanto, nobre Senador. con
cordo ·com V. Ex..,_, como 1 í der· 
em exercício ~o Governo, e 
parabenizo-o por estar aler
tando' a Nação. principalmente 
numa área tao importante como 
a dó abastecimento .dos gêneros 
de primeira necessidade, que a 
população brasileira espera 
ter na sua mesa. 

O SR. úUTAHY MAGALHÃES - Nem 
todos do Governo, mas a inten
ção é realmente essa. a de fa
zer uma oposiçã? cOnstrutiva. 

Continuando, Sr. Presidente, 
nessa análise que estou procu
rando fazer. eu diria que en
tre 1980 e 1989, em termos re
gionais._ os dados da Fundação 
IBGE mostram um dinamismo di
ferenciado, tendo o produto 
real da agricultura, nas re
giões Norte e Centro-Oeste. 
crescido a taxas superiores às 
observadas para o resto do 
Pafs. Saliente-se que estes 
números dizem respeito fts la
vouras cuja expansao foi de
terminada· pelo trigo; soja, 
milho, cana-de-açúcar. algodão 
herbáceo e laranja, que em 
conjunto representaram 57% do 
Produto .Interno Bruto das la
vouras em 1988. 

Enquanto a taxa anual de 
crescimento do prOduto rea1 
das lavouras, entre 1980 e 
1988. fora de iO.S% para o 
Centro-oeste e de 7,25% para a 
região Norte, para a região 
Sul foi de 1,36%. de 2.63% 
para o Sudeste e de 3,64% para 
a região Nordeste. 

A cana-de-açúcar e a soja au
mentaram sua participação re· 
lativa na composição do produ
to. a1ém do trigo e do algOdão 
herbáceo. Por outro lado. os 
produtos alimentares. particu
larmente o arroz, o feijão e a 
mandioca mantiveram a tendên
cia de baixa observada dos 
anos 70. reduzindo ainda mais 
a participação no produto 
real. 

A abertura de novas áreas nos 
anos 80, que historicamente 
leva ao plantio de cultivos de 
subsistência, o que permite a 
redução dos custos, foi feita 
com a expansão de cUltivos co
merciais como café, cacau e 
milho, desalojando o arroz e a 
mandioca. mesmo em áreas de 
tradição consumidora destes 
produtos, como a região Norte. 

No Centro-oeste, a soja e o 
mi 1 ho mardaram a ocupaçao da 
fronteira agrfco1a, fazendo 
com ~ue a cultura do arroz 
que no passado fora usada como 
cultura tlpica de abertura de 
áreas - tivesse a sua partici
pação no produto real das la
vouras, na região, reduzida de 
trinta e oito por cento para 
dezoito por cento. 

Permitam-me, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. àlargar ainda 
mais este retrospecto, para 
que possamos refletir sobre o 
Pacote Agrícola anunciado em 
agosto de 1990 pela atual ad
ministração federal, munidos 
de uma visão macro· dos possí
veis efeitos de curto. médio e 
longo prazos que dele advirão. 

Se na década de 50 a expansão 
do produto agrícola se dera 
pelo crescimento na ocupação 
da mão-de-obra rural, nos anos 
60 o elemento preponderante 
foi a expansão da área culti
vada, que se manteve também 
nos anos 70. 

A reversão observada na déca
da de ao no modelo expansio
nista da produção- mediante a 
abertura de novas fronteiras -
merece destaque. Os ganhos de 
produtividade da terra, ou se
ja, o aumento da Produção por 
unidade de área utilizada pode 
ser celebrados como uma resul
tante da tecnificação da agri
cultura. dos est1mulos dados 
ao uso de insumos modernos, 
aos resultados da pesquisa a
gronõmica- possibilitando o 
uso de solos tidos como impró
prios para a agricultura, o 

1 
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uso de sementes melhoradas~ e 
a introdução de novas linha
gens na produção animal - e a 
firme presença do Pa1s no mer
cado exterior de oleaQinosas, 
carnes e suco de laranJa. , 

Se por um lado saudamos os 
ganhos de produtividade. que 
reduzem o custo final do pro
duto. e ajudam a redimir a 
agropecuãria da culpa de eter
n~ responsável pelas altas dos 
preços que têm perseguido a 
economia do País, por outro. a 
tecnificação perseguida no 
campo. exacerbada pelas desi
gualdades na distribuição 
~undiária, pode ser tratada 
como elemento indutor da ace
leração na taxa de urbaniza
ção, verificada na década, 
subproduto do êxodo rura1. 

Atualmente. cerca de 74% da 
população brasileira vivem no 
meio urbano. significando um 
trabalhador rural para cada 
três na cidade, com a perspec
tiva de que se chegue ao ano 
2.000. com apenas 17% da popu
lação brasileira habitendo o 
campo. Essa rela~ão poderia 
até constituir um indicador de 
desenvo1vimento económico, se 
comparada aos padrões mundi
ais, sendo. por exemplo, de 
somente dois por cento a popu
lação americana no meio rural. 
Ent~etanto. Sr. Senadores, o 
que presenciamos no nosso País 
e a deterioração nas condições 
de vida nas cidades de qual
quer porte, uma excessiva 
pressão por maiores ganhos de 
produtividade no campo e uma 
desigual contrapartida de a
po4o oficial em termos de 
infra-estrutura básica. 

Serão as medidas de médio e 
longo prazos suficientes para 
retomar a capitalização do se
tor, como quer o discurso ofi
cial visando ao aumento dos 
investimentos? Do e1enco apre
sentado. destacam-se: 

a) A redução de aproximada
mente cinqüenta por cento nas 
alfquotas de importação de to
dos os insumos. ferramentas. 
máquinas e equipamentos; 

b) o direcionamento de recur
sos do Finam e do BNDES, dos 
quais. estima-se, 12 bilhões 
de cruzeiros sejam alocados em 
1990. e 106 bilhões de cruzei
ros nos próximos quatro anos; 

c) e liberação de recursos 
dos Fundos de Fomento para in
ve~timentos. como Profir (Pro
grama de Financiamento à Irri
gação). P~odecer (Programa de 
Desenvolvimento do Cerrado) e 
PAPP (Programa de Apoio ao Pe
queno Produtor) 1 cujos recur
sos deverão totalizar 27 bi
lhões de cruzeiros em 1990; 

d) a 1 i beração de recursos 
financeiros pelo Banco Mundial 

da ordem de 370 milhões de dó
lares. sendo 70 milhões em 
1990 e o~ restantes 300 mil
hões em 1991: 

e) a criação de Grupo de Tra
Qalho para avaliar o Prosgro 
Programa de Garantia da Ativi
dade Agropecuária - e propor 
medidas que viabilizem a ope
racionalização do seguro ru
ral; 

f) a atualização do mecanismo 
de fechamento antecipado de 
câmbio nas exportações de pro
dutos agrfco1as para entrega 
futura de até ~60 dias, o que 
representa uma nova forma de 
autofinanciamento ao setor e 
de redução do risco cambial; 

g) a liberação de recursos de 
financiamento do Banco Mundial 
para a exportação de produtos 
agrícolas. cuja disponibilida
de é estimada em 140 milhões 
de dólares; 

h) o estabelecimento de cus
teio especial com recursos li-

rias insti_tuições finan
c ~s. 7~ndo como garantia a 
c~~ç~o de apólice de seguro 
pr1vado ou de contrato de ven
da do produto no mercado futu
ro, medida que conta com a 
simpatia do sistema bancário e 
dos grandes produtores que já 
utilizam essa modalidade de 
"seguro de preços" ; 

i) a prorrogação por mais um 
ano, a partir de outubro de 
1990, de isenção do imposto de 
exportação de cacau: 

j) estfmulo especial para a 
formação de novas lavouras de 
feijão, mediante a prtoridaoe 
dada ao exame das propostas de 
crédito, com liberação imedia
ta dos recursos e cobertura 
integral do valor básico de 
custeio; 

1) redução da taxa de eQuali
zação do açúcar ·e do álcool. 
aumentando a remuneração do 
produ~or, sem ônus para o 
consumidor. Esta última. en
tretanto, merece reservas, 
visto que a atual conjuntura 
do mercado de combustíveis foi 
afetada bruscamente pela alta 
dos preços internacionais do 
petróleo devida aos efeitos do 
conflito no Golfo Pérsico, o
casionando a alta interna des
ses preços. 

sr.- Presidente, Srs. Senado
res. as promessas são tantas e 
o elenco de medidas tão vasto 
que esperamos seus efeitos se
jam positivos e não se esvaiam 
em meio ao torvelinho da polí
tica macroeconômica. Como sa
bemos, o que é bom para o Bra
sil não o é necessariamente 
para a sua agricultura, de vez 
que. no passado, o agricultor 
deparou-se com incoerências 
severas na ~xecução da politi-

ca que incentivava a produção, 
por um lado. e controlava a 
comercia1izaç&o, por ·outro, 
com a prática de tabelamentos 
de preços. imposição de cotas 
para exportação agrícola, taxa 
de câmbio sobrevalorizada e 
proteção às indústrias de in
sumos e de implementes agríco
las. dentre outras. 

É fato que, nos últimos anos, 
as dividas contraídas pelo se
ter foram parcialmente perdoa
das. ou corrigidas a taxas in
feriores às da inflação~ En
tretanto. ao que aspira o se
ter é o estabelecimento de uma 
política agricola estável, em 
que o processo de decisão pas
se pelo canal que detém a es
truture formal para d_iscutir e 
formular políticas permanen
tes. que é o Poder Legislati
vo. Esta é uma função a que 
não devemos fugir. O Senado 
aprovou. no final da legisla
tura de 1989,_ um Projeto de 
Lei Agrícola que, no momento. 
tramita na Comissão Especial 
de Politica Agrícola da Câmara 
dos Deputados. a~uardando dis
cussão e votaçao. Mais uma 
lei. Sr. Pres1dente. que foi 
votada no Senado Federal e 
está desde 1989 na Câmara dos 
Deputados. 

Urge que nos esforcemos para 
dotar a agricultura de princf
pios. diretrizes e regras 
estáveis. Esta é uma das fun
ções do Congresso Nacional, um 
dos esteios para que se faça 
cumprir a Constituição que, no 
seu art. 187, estabelece os 
princfpios. obl·etivos e ins
trumentos da po itica agrfco-
1a, além de ter definido, no 
art. 50 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
o prazo de um ano para a pro
mulgação da lei agrícola, pra
zo este há muito esgotado. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res. gostaria de contar um 
pouco mais com a atenção de V. 
Ex.ll.s para que comparti.lhem co
migo as dúvidas quanto aos e
feitos benéficos de mais um 
pacote. Mesmo que a área plan
tada reverta a queda observada 
em 19S9 e sejam incorporados 
mais de quinze por cento da 
terra dedicada ao plantio de 
grãos, um aspecto limitante à 
expansão do campo com menores 
custos sociais não foi tratado 
pelo pacote. 

Como conciliar a politica a
gricola e a ausência de uma 
polftica fundiária? O Ministé

-rio da Agricu1tura e Reforma 
Agrária. através do seu Minis
tro, anuncia que a reforma 
agrária é uma das suas 
prioridades. Serão os mecanis
mos atuais e os recursos alo
cados consistentes com o 
discurso? o que se está fazen
do na prática? Em pronuncia
mento recente na Escola de 
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Guerra Naval, O Ministro dessa 
Pasta revelou que o modelo a
dotado no passado de desapro
priação de imóveis rurais, por 
interesse social, apresentou 
distorções em termos do apro
veitamento antieconômiéo a que 
foram submetidas aquelas ter
ras. A Po1ftica Fundfária, no 
seu entender. deriva do Pro
grama Nacional de Desregula
mentacão. aprovado pela Porta
ria Mfnister1a1 nA 205. de 26 
de junho de 1990, que inclui. 
como tópicos prioritários .. a 
taxação progressiva da terra 
como uma das formas de arreca
dar fundos para a reforma 
agrària, o seu financiamento 
por meio de tftulos de priva
tização e a utilização de re
cursos do Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço (FGTS), além 
de outras medidas. que não são 
passiveis. em curto grazo, por 
dependerem de leis nao aprova
das. 

PropÕe o Ministro como meta o 
assentamento Oe quinhentas mil 
fami1ias na sua gestão. P~r-

~~~~~~~s, =~tãoie~~b~ é ;óc~~: 
económicos, das maís de noven
ta mil famflias assentadas nos 
últimos cfnco anos. As infor
mações que temos indicam que, 
na maioria dos assentamentos. 
as condições de vida e de pro
dução estão longe de consoli
dar uma agropecuária racional 
e uma renda permanente capazes 
de tornar o assentado livre da 
tutela oficial. 

Essas são, Srs. Senadores~ 
algumas das minhas dúvidas 
quanto à eficácia de planos e 
pro~ramas. que sucessivas ad
minlstrações do Poder Executi
vo impõem ao País. Precisamos. 
com as atribuições _que nos 
confere a Constituição, como 
membros desta Casa, colaborar 
para que se amenizem os efei
tos das políticas macroeconõ
micas. que não levam em conta 
as características do setor 
agrico1a, a perversa desigual
dade na distribuição da terra, 
da renda e· entre regiões 
geográficas. A Lei Agrícola, 
se aprovada, sinalizará aos. 
produtores rurais a estabili
dade pretendida para as deci
sões sobre a pol ít'ic.a 
a~rfcola. Não há mais descul
pas para posteçgar a votação 
desta proposta. E hora de o 
Congresso assumir suas respon
sabi 1 i dadas. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res, era este o pronunciamento 
que pretendia fazer a respeito 
dessa questão que ·considero 
momentosa e oportuná, mas, an
tes de encerrar, quero fazer 
um breve comentário sobre uma 
nota que li no correio Brazi
lfense de 2 ou 3 diaS atrás. 
referindo-se aos trabalhos do 
Congresso Nacional, afirmando 
que não tinha sido possível 

haver sessões, em virtude de a 
presença de Parlamentares ser 
muito reduzida. 

concordo. sr. Presidente, com 
o mestre de todos os colunis
tas políticos, castello Bran
co. quando afirma que a rotina 
faz com que não seja assunto 
premente e de maior interesse 
para as redações políticas dos 
diversos jornais do Pais. a
quilo que se passa no Congres
so Nacional. Nossas queixas 
podem ter alguma razão. mas a 
realidade jornalistica faz com 
aue a imprensa não dê mais a 
ênfase que dava no tempo de V. 
Exn .• como no início da car
reira de1e e de tantos outros 
luminares da imprensa. que fa
ziam a cobertura dos trabalhos 
do Congresso Nacional. Eu mes
mo era leitor constante do Di
ário de Noticiasi do Correio 
da Manhã~ do Diãr1o carioca 
e de todos aqueles jornais que 
traziam, às vezes. duas 
páginas inteiras a respeito do 
que se passava no Congresso 
Nacional. 

Aceito os ensinamentos. o que 
não- Posso aceitar é a má 
informação. Na sexta-feira. 
por exemplo, o Correio Brazi
tfense publicou uma relação de 
S~nadores presentes, na qual 
consto como ausente. Considero 
isto má informação. Neste ca
so, tenho o direito de 
protestar. Não tenho o direito 
de protestar com relação ao 
fato de darem ou não ressonân
cia ao que é dito aqui, mas à 
má informação tenho o direito 
de protestar, porque faço 
questão de procurar estar pre
sente às nossas sessões. Não 
quero passar por omisso, eu. 
que tantas vezes tenho aqui 
falado exatamente da necessi
dade de não haver omissão dos 
Congressistas nos trabalhos do 
nosso dla-a-dia, de segunda à 
sexta-feira. 

o Sr. Antônio 
- Permite V. Ex 11 

nobre Senador? 

Luiz Maya 
um aparte. 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - An
tes de conceder aParte ao Se
nador Antônio Luiz Maya, quero 
juntar-me também às palavras 
do meu eterno Mlnistro das Re
lações Exteriores. Senador 
Mauro Benevides - quando dese
jo fazer algum e1o9io a al
guém, peço a S. Exa que o faça 
por mim_-, f~zendo minhas as 
suas palavras a respefto do 
Senador varbas Passarinho. Fi
quei muito feliz com a escolha 
do Presidente da República. 
Apenas lamento não podfr dese
Jar sempre que S. Ex tenha 
exito nas suas missões, porque 
algumas delas terei de 
combater. Com a sua eficiên
cfa, com a sua proficiência de 
Parlamentar, com sua experfên-

cia, sei que muito difici1men
te S. Ex~ nfo terá êxito nas 
missões a que se propuser. Por 
fsso. meus parabéns ao Senhor 
Presidente da RepUblica pela 
escolha que fez do Senador 
Jarbas Passarinho. 

ouço com prazer o s.enador An
tônio Luiz Maya. 

o Sr. Antônio Luiz Maya ~ No
bre Senador Jutahy Magalhães. 
V. Ex4 tem toda a razão em fa
zer a observação que faz no 
plenário do Senado nesta tar
de, porque na manhã de sexta
feira o assunto prlmordial não 
foi aquele de que tratou ou de 
que fez notícia o jornal O 
Correio Braziliense. O assunto 
prfncipal que mereceu o aplau
so de todos os presentes. e 
sobretudo a participação de 
todos os Senadores que estavam 
aqui na Casa, foi sobre a Edu
cação e o jornal não fez uma 
única menção. v. Exa fez uma 
análise minuciosa sobre o pro
blema educacional - a1iãs. a 
primeira vez que o havia escu
tado a respeito do assunto- e 
fiz até um elo~io à apresenta
ção de V. Ex . que merecia a 
atenção de todos os Senadores. 
Por isso, associo-me a V. Ex~ 
para dizer gue nem sempre a 
informação e bem dada. Confor
me o jornal, não só V. Ex~ es
teve ausente, apesar de ter 
feito toda aquela apresentaÇão 
do assunto durante mafs de uma 
hora, mas outros Senadores que 
estavam aqui presentes também 
foram considerados ausentes. 
Nobre Senador. receba a minha 
solidariedade. · 

O SR .. ~UTAHY MAGALHÃES- E 
ausentes considerados presen
tes. Nesse sentido, protesto 
contra a má i_nformação. . 

o Sr. Antõoio Luiz Maya -
Exatamente. E nesse sentido 
que me solidarizo com v. Ex~. 
com relação à _má informação 
que deturpa um pouco o sentido 
das coisas. 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - A
gradeço o testemunho de V. 
ExA. Esse ~ um comentário 
a latere porque não é tão im
portante, embora considere que 
a informação correta seja 
importante. Já estamos acostu
mados a essas omissões, as 
quais ·não nos trazem nenhum 
beneffcio ou prejuízo. Acredi
to que o .Que aqui fazemos é 
para o conhecimento de todos 
aqueles que se interessem pelo 
assunto. ou. pelo menos, a Voz 
do Brasil, que é a nossa fonte 
de informação para o interior 
do País. 

o sr. Mansueto de Lavor -
Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - Com 
todo o prazer, Senador Mansue
to de Lavor. 
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O Sr. Mansueto de Lavor 
-Ouvimos. com muita atenção, 
o pronunciamento de v. Ex.A so
bre a política agrícola do Go
verno e sobre aquilo que.nos 
toca no Congresso, por deter
minação da Constituição de• 
1988, que é a elaboração da 
lei agricola. Realmente a po
litica BQricola do Governo a
inda não disse propriamente a 
que veio. Assistimos pelas e
missoras de televisão, ouvimos 
e lemos sobre as boas inten
ções do Ministro Antônio Ca
brera, que até fala em safra, 
em produção de alimentos, em 
reforma asrãria, em distribui
ção de terra, etc. Mas até a
gora nada se fez de concreto. 
à Que tememos é que essa retó
rica fique apenas no papel e 
que não se avance nesse 
sentido. Houve criticas do Mi
nistro ao plano de reforma 
agrária do Presidente Sarney. 
que foi um desastre também. 
Mas simplesmente apontar erros 
de governos anterlores e não 
se fazer nada de pos1tivo, 
coisa que este Governo não tem 
feito em matéria de reforma 
agrãria e em matéria de refor
mulação da política agrícola, 
é muito pouco. Para apontar os 
erros. as distorções anterio
res ai' está a Imprensa, o 
Parlamento. O Executivo tem 
que, realmente, partir de um~ 
proposta sua, executando-a. E 
um compromisso que foi feito. 
o Presidente Fernando Co11or 
tem compromisso com o desen
volvimento da agricultura. sua 
modernização, a agricultura 
irrigada. principalmente no 
Nordeste nós nos lembramos dos 
programas eleitorias. de sua 
e~celência gravando o programa 
eleitoral em pleno Projeto Se
nador Nilo Coelho, em Petrolf
na. Aquelas propostas estão, 
como tantas outras~ até hoje 
esquecidas. Nesse sentido, o 
pronunciamento de V. Exa é da 
m~ior importância, fazendo ver 
que este Pafs precisa ter uma 
politica fundiária correta, de 
acordo com os anseios de mi
lhões de trabalhadores sem 
terra e de produtores que têm 
terra e não podem produzir de
vido à crise econômica, aos 
custos financeiros. à falta de 
estímulo. à falta de tecnolo
gia, à falta de comercializa
ção, etc. Esse pronunciamento 
de hoje é da ma1or 
importância. ouanto aos assun
tos paralelos, abordados por 
V. Ex~ eles também são impor
tantes e nós nos vemos, ora 
sendo cobrados por não estar
mos nos nossos estados mas. 
sobretudo, cobrados pela au
sência aqui no plenário. o in
teressante é que v. ExA, sendo 
reconhecidamente um dos mais 
assíduos desde a Constituinte 
até agora, venha sendo cobrado 
por uma ausência que realmente 
não houve. Mas esses são as
pectos secundários. pois o 
mais importante é ressaltar a 

importância do pronunciamento 
que v. ExA acaba de fazer so
bre a política agrico1a e a 
polft1ca ~undiárla do País, 
esperando que o Governo Co11or 
deixe de lado a retórica e 
faça uma politica agrfcola. 
Não precisa acertar em tudo, 
porque, afinal de contas. nin
guém é infalfvel, mas tem que 
acertar alguma coisa, ou ten
tar acertar. começando por 
essa política. O Ministério da 
Agricultura está esvaziadfssi
mo. é um Ministério que não 
sabe sequer qual o seu papel 
nessa reforma administrativa. 
No entanto~ se ele foi preser
vado tem que fazer alguma 
coisa. Esperamos, sinceramen
te. que o jovem M;nistro da 
Agricultura de1xe de lado esse 
discurso, essas críticas ao 
passado e leve ao Pafs uma 
proposta concreta, iniciando-a 
imediatamente, de ~eforma 
agrária, de desenvolvimento 
agrícola, de politica de pro~ 
dução agrícola, de abasteci~ 
mente e política de preços 
para os produtos a~rfcolas. 
Estes os aspectos de importân
cia do discurso de v. Ex~ 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - A
gradeço ao- Senador Mansueto de 
Lavor o aparte. V. Ex~ tem 
toda razão quando fala que já 
está em tempo, que não podemos 
ficar sempre dizendo que o Go
verno mal iniciou os seus tra
balhos. pois completou 7 me
ses. está caminhando para en
trar no oitavo. N~~sa questão 
de reforma ~und1aria, por e
xemplo, nesse caso citado, por 
que não começar, já que se 
está criticando tanto o ~assa
do. a resolver a situaçao da
queles famílias que foram mal 
ass~ntadas no passado, que não 
têm uma infra-estrutura capaz 
de fazer com que em determina
da região desenvolvam um tra
balho em favor da produção e 
do seu_próprfo sustento? Não 
fiquem apenas sugerindo núme
ros, porque, como acabei de 
procurar demonstrar, o discur
so e a· real idaae estão bem 
distantes, Os recursos que 
são, nos discursos, alocados 
em benefício da agricultura, 
na rea 1 idade não são 
repassados. 

Temos visto o jovem Ministro 
da Agricultura várias vezes 
dizer-se derrotado pelo Minis
tro da área econôm1ca e, real
mente, constantemente tem sido 
derrotado, porque os recursos 
prometidos não são alocados em 
benefício da agricultura. Es
tamos vendo passar a fase de 
plantio, que é agora, neste 
periodo de setembro e outubro, 
região Sul/Sudeste, a maior 
produtora, e no entanto, os 
recursos não estão chegando. 

v. Exa tem toda razão. Já é 
hora de esquecer as críticas 
ao passado e começar a trazer 

os benefícios para o Pais com 
a ação produtiva deste Gover
no, o que. até agora. infeliz
mente, não tem acontecido. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Permi
te V. Ex 4 um aparte? 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Ape
sar de a 1uz vermelha estar 
piscando já há algum tempo. 
ouço.o aparte do nobre Senador 
Ronaldo Aragão. 

o Sr. Ronaldo Aragão - com a 
condescendêhcia da Mesa e de 
V. Ex~ nobre Senador Vutahy 
Magalhães. gostaria de parabe
nizá-lo pelo discurso ~ue ·faz 
hoje. aqui no senado, com uma 
analise profunda do Problema 
agrícola brasileiro, na sua 
falta de polftica e da sua 
implementação. Quando falou 
aqui o Senador Mansueto de La
vor. sobre o esvaziamento do 
Ministério da Agricultura, 
fez-me lembrar o que disse o 
ex-senador pernambucano Paulo 
Guerra. uma vez se o Ministé
rio da Agricultura fosse ex
tinto, só se tomaria conheci
mento lendo o Diário 
Oficial. E o que estamos vendo 
é ~ue esse ministério, a cada 
dia, perde a importância que 
deveria ter. Senador Jutahy 
Magalhães, não se tem uma po
lítica agrícola, não se im
planta uma. e o plano que foi 
feito agora. anunciado aos 
quatro cantos do Pais. para a 
região amazónica, foi um 
desastre. Quando se estabelece 
o paralelo i3, onde o Governo 
não tem preço de garantia, não 
garante a compra . do produto 
agrfcola produzido naquela re
gião. o agricultor~ Que já é 
pobre, passa a ser miserável. 
sem nenhuma garantia de preço. 
de financiamento e de 
armazenamento. Ora, como quer 
se incentivar a agricultura e 
se coloca nessa região, na re
gião amazónica, que se canta 
em prosás e versos que se dá 
como ·garantia da dívida exter
na; o homen vive naquela re
gião, acreditou nos chamados 
projetas de assentamento. nos 
PAR, Projeto e Assentamento 
Rápido, coloca-se lá, repito, 
aquelas famílias sem nenhuma 
assistência_ governamenta 17 e 
fala-se na Qrande produção e 
no incentivo da agriçultura! 
Não dá para entender. E preci
so que o Governo Federal diga 
o que pretende da agricultura 
brasileira: se vai ficar só na 
retórica entre a realidade e o 
que se coloca no papel. atra
vés do programa do M1nistér.io 
da Agricultura, que-, já. há 

.muito tempo, está esvaziado. 
Neste sentido, parabenizo v. 
ExA quando pergunta o que se 
deve fazer, o que se vai fazer 
com a agricultura deste País. 
Qual a realidade? Que o Gover
no pretende? Disse aqui muito 
bem o Senador Mansueto de La
vor que do papel para realida-
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de há uma distância mui to 
grande. O Brasil está aí, pre
cisando produzir, e o Governo 
não lhe dá garantias. Para en
cerrar. nobre Senador Jutahy 
Magalhães. os nossos parabéns, 
pela análise que V. Ex~ faz 
hoje a respeito da problemáti
ca agrícola nacional. 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES- Mui
to obrigado a V. Ex~ pelas pa
lavras generosas do seu 
aparte. v. ex~ tem, por várias 
vezes. ocupado esta Tribuna 
aQui do senado, . para tratar 
dessa matéria, principalmente 
com os olhos voltados para a 
sua região, que tem na agri
cultura uma de suas frontei
ras. 

Agora, diz V. ExA pelas notf
cias dos jornais e por suas 
prôprias informações que esta
mos vendo o ~ue poderiamos 
chamar de "svcateamento da 
agricultura" na região de 
Rondônia. 

Gostaria de complementar. di
zendo a v. Ex~ que buscamos 
tratar dessa questão da agri
cultura. da política proposta 
pelo Governo. Agora. temos a 
obrigação de fazer uma auto
crítica. Cabe ao Congresso Na
cional estabelecer uma politi
ca agrícola par~ o Pafs. 

o prazo previsto na Consti
tuição esgotou-se no dia 5 de 
outubro de 1989. estamos com
plementanQo mais de um ano 
após o prazo. Esta é uma auto
crítica que o Congresso deve 
fazer também. Não há mais e
leições~ os resultados 4á es
tão aí. Tavoráveis ou nao. in
felizmente desfavoráveis a 
muitos. Gostaria que o Con
gresso Nacional agora assumis
se a sua responsáb11idade. e 
sua obrigação de votar po1fti-· 
ca agr-ícola. 

O S~. Ca~los Patrocínio -
Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - Com 
prazer ouço V. ExA. embora en
cabulado perante a Mesa. 

o Sr. Ca~los Patrocínio - No
bre Senador Jutahy Magalhães, 
também gostaria de associar-me 
a V. Exa por suas palavras 
desta tarde. que representam a 
apreeensão comum desta Casa e 
também o pensamento de todos 
os produtores rurais do nosso 
Pais. Urge que se faça e se 
implemente com urgênc1a uma 
política agrícola neste Pais, 
QUe, como v. Ex• acaba de as
segurar. já está procrastinada 
e até vencida. .,por assim 
dizer. Gostaria de dizer. tam
bém. que me consta estarem 
consigandos. nesta revisão 
orçamentária, recursos para 
aquisfçio de insumos, fertili
zantes de plantio. para serem 
1 iberados fmed1Btaniente. E já 

estamos perdendo esse prazo. É 
também da responsabilidade do 
Congresso Nacional votar ur
gentementê, amanhã. no mais 
tardar. o projeto de lei de 
revisão orçamentária em que 
estariam consignados os recur
sos para o plantio da safra 
90,91. Congratulo-me com V. 
Ex por sua preocupação 

O SR. ~UTAHY MÃGALHAES ~ Con
cordo com V. Ex• quanto as ne
cessidades de votarmos esses 
recursos propostos na revisão 
orçamentária que está em tra
mitação no Congresso e que 
deverá ser votada amanhã, no 
mais tardar depois de amanhã. 

O Executivo deveria também 
assumir a sua responsabilidade 
pelo atraso da remessa nesse 
pedido de revisão orçamentária 
e também por esvaz1ar o Con~ 
gresso. na hora em que procu
ramos fazer o esforço concen
trado antes das eleições. Foi 
a maioria governamental que 
procurou afastar-se do Con
gresso. para evitar a votação 
da proposta de po1ftica 
salarial~ Portanto. a respon
sabilidaa~ não é apenas dos 
Congressistas. 'mas também do 
Executivo. 

Por isso, Sr. Presidente, a
gradeço a paciência de v. ex~. 
que me permitiu utilizar mais 
tempo do que o regimental, mas 
considero que o assunto não 
foi mal escolhido. Entendo que 
a proposta apresentada poderá 
ser aqui ouvida. Espero que os 
ouvidos estejam bem atentos 
para o que aqui foi dito. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -A Presidência não só 
ouviu com paciência, mas com 
interesse o discurso de V. Ex~ 

Concedo a palavra ao próximo 
SenadOr inscr-lto. o nobre Se
nador Ney Maranhão. (Pausa) 

S. EXi não se encontra pre
sente~ 

COncedo a palavra ao nobre 
Senador 4nt6nio .Luiz Maya 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA (PDC 
TO. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, com o fim da chama
da "guerra fria", pelo comple
to .e total desmantelamento po
lítico e económico das nações 
~!..lé se intitutavam social is
tas. o mundo viu-se, repenti
namente. 1ivre do fantasmà da 
terceira guerra mundial e do 
holocausto nuclear. Uma das 
primeiras mudanças significa
tfvas ·nos antfgamente conhect
dos como países da cortina de 
ferro foi a diminuição sensí
vel dos. gastos com armas. Sa-

bemos, por exemplo. que, para 
conseguir manter um equilíbrio 
com os Estados Unidos em b1tn
dados. navios, aviões e prin
cipalmente artefatos nuclea
res. sem falar no pro~rama es
pacial, a União Sovietica vi
nha sangrando, há décadas. sua 
economia e condenando seu povo 
a um padrão ·de vida muito in
ferior ao registrado nas na
ções européias. 

lVI i kha i .1 Gorba tchev, que cer
tamente entrará para a galeria 
dos maiores estadistas do· nos
so século. percebeu. já ao as
sumir o governo, que teria de 
abandonar a corrida armamen
tista para poder carrear re
cursos para a economia sovié
tica. então em estado pré
falimentar. Assim. ao dar os 
primeiros passos no sentido de 
acabar com a disputa hegemôni
ca com os Estados Unidos, ape
sar das desconfianças iniciais 
de Ronald Reagan. então o pre
sidente norte-americano. Mi
khail Gorbatchev estava dando 
início a uma nova era. de paz, 
de fraternidade entre as 
nações. 

Afastada a possibilidade de 
uma guerra nuclear entre as 
duas potências, entre os paí
ses socialistas e os capita
listas. o mundo passou a viver 
intensamente o sonho de um fu
turo sem guerras que, no en
tanto, veio a ser abalado 
quando o Iraque invadiu o Ku
wait. gerando a crise no Golfo 
Pérsico. 

Apesar da atitude iraquiana -
que revoltou todo o mundo oci
dental. especialmente tendo em 
vista a disparidade das forças 
militares entre os dois países 
-nós acreditamos que o mundo 
tende a marchar firmemente 
para a paz. Esse é o único C?
minho possível. Esse é o único 
caminho para que seja estabe
lecida a dignidade da condição 
humana em todo o globo. 1 

As vendas de ar-mas aos países 1· 
do Terceiro Mundo vinham de
crescendo nos cr1timos tempos, 
chegando em 1989 ao nfvel de 
50 por cento do total comer
cializado em 1982. como infor
mou o Correio Braziliense, ao 
divulgar estudo do congresso 
norte-americano~ Diz o jornal: 
"Segundo o estudo. as vendas 
internacionais de armas tota
lizaram 29,3 bilhões de dóla
res em 1989 contra õ máximo de 
61,4 bilhões atingidos em 
1982". A 'nota conclui da se
guinte maneira: "Com o f1m da 
guerra fria entre EUA e URSS. 
os pafses do Terceiro Mundo 
começam â investir mais em 
ciência, desenvolvimento tec
no16g1co e produção de 
alimentos". 

o mesmo Correto Brazilien
se informa no dia 26 de julho 
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de 1990. em notícia intitulada 
11 Grã-Bretanha reduz seus gas
tos ini 1 i tares 11

, que aquele 
país. num prazo entre cinco e 
sete anos, vai diminuir em 18 
por cento seus efetivos mili
tares~ ou seja, cortará 57 mil 
soldados de um total de 312 
mil hoje existentes nas três 
armas inglesas. E explica que 
•neste primeiro anúncio con
creto, em resposta ao final da 
guerra fria. o Ministro King, 
que falava na Câmara dos Co
muns~ especificou reduções no 
orçamento de defesa, que so
mente ser&o anunciadas depois 
do pr6ximo outono boreal e que 
dependem das negociações sobre 
o desarmamento na Europau. 

Eu não acho que o mesmo possa 
ser feito no Brasil, já que. 
levando em conta o gigantismo 
de nosso território. os efeti
vos atuais não são exagerados, 
e mesmo porque os gastos com 
defesa. ~entro Oo nosso orça
mento. também não são demasia
dos. Como informa o jornal O 
Estado de S. Paulo, em sua e
dição de 11 de agosto do ano 
corrente, em nota publicada 
sob o título "Brasil gasta me
nos com mi 1 i tares 11

, os recur
sos gastos com as nossas For
ças Armadas vêm caindo desde 
1955. Naquele ano, ~oram gas
tos 2,3 por cento do Produto 
Interno Bruto com as For~as 
Armadas. No ano passado, esses 
gastos alcan~aram apenas 0,3 
por cento do PIB. Embora mui
tas vezes seja dito que oBra
sil gasta muito com suas tro
pas. estimadas hoje em 325 mfl 
pessoas. a verdade é que União 
Soviética e Estados Unidos 
despendem muito mais. 

A queda dos investimentos com 
a~mas e equipamentos nucleares 

acreditamos tende a ser 
cada vez mais rápida. Aliás. 
se observamos hoje as duas 
mais pujantes economias do 
mundo, Alemanha e Japão, vere
mos que esses países têm em 
comum. além do altisslmo nivel 
de vida de sua população, o 
fato de terem gasto muito pou
co com sua defesa nos últimos 
quarenta e cinco anos. depois 
de terem sido derrotados na 
Segunda Guerra Mundial. o que 
se pode dizer hoje em dia, 
quando se vêem as indústrias 
japonesas desbancando as 
norte-americanas nos automó
veis e nos computadores. ou 
quando se vêem os empresários 
japoneses adquirindo o contro
le acionário de Qrandes empre
sas ocidentais, e que eles es
tão vencendo ·outra guerra, a 
guerra económica. a guerra sem 
canhões. A guerra que nós tam
bém queremos vencer. para pro
piciar ao nosso povo um padrão 
de vida condigno. 

o Japão. carro-chefe do o
riente. e a Alemanha, economia 
mais sólida aa Europa, chega
ram a essas notáveis posições. 
em parte, por terem sido obri
gados a pôr de lado o belicis
mo. que cultivam antes de ser 
derrotados pelos aliados. 

No caso brasileiro. como já 
disse antes. os gastos com as 
Forças Armadas não são exces
sivos. Não somos um pais de 
tradição bélica. embora os mi
litares aqui tenham participa
do intensamente da vida poli
tica, chegando ao poder em 
várias oportunidades. como, 
por exemplo, em 1964. 

Mas. tendo em vista que o fu
turo aponta para o caminho da 
paz. que o pafs enfrenta gra
ves dificuldades em vários se
tores e que nós temos no Exér
cito, na Marinha e na 
Aeronáutica mais de trezentas 
mil pessoas de acendrado espf
rito patriótico, pessoas cuja 
dedicação ao Bras i 1 jamais 
pode ser contestada~ eu gosta
ria de que nós começássemos 
aqui a reflefir sobre o uso 
mais intenso das nossas Forças 
Armadas em missões nos tempos 
de paz. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res~ não quero aqui delongar
me sobre os graves problemas 
sócio-económicos que hoje su
focam a Nação brasileira. Nem 
quero citar as estatfsticas 
sobre mortalidade infantil. 
analfabetismo. endemias. cri
minalidade. mendicância e mi
séria. que tanto chocam os 
que. como nós, se orQU)ham de 
ter nascido no Brasil. As ve
zes chego a pensar, ao refle
tir sobre a realidade brasi
leira, que somos um Pais arra
sado por uma guerra. Uma guer
ra sem vencedores. uma guerra 
só de perdedores. Sim. apenas 
de perdedores, porque uma na
~ão sõ alcança um patamar de 
dignidade quando todos os seus 
cidadãos. indistintamente, vi
vem em condições dignas. 

Nós temos de mudar. e rapida
mente. essa tr1ste realidade, 
lutando sem cessar. Creio que 
as For~as Armadas podem con
tribuir e muito, nesse traba
lho de reerguimento da Nação. 

Todos sabemos dos inestimá-
veis serviços prestados diu
turnamente ao pais pelos nos
sos militares em tempos de 
paz. seja no Correio Aéreo Na
cional. seja nas a~ões de de
fesa civil, seja nas missões 
aéreas. marítimas e terrestres 
de socorro nos povos da Amazõ
nia. seja nas chamadas "aci
sos"_ - ações civico-sociais
seja no serviço de cartogra
fia. seja. ainda, no setor de 
construçao de e·stradas. 

Esses trabalhos devem ser in
tensificados! 

Sr. Presidente e Srs .. Senado
res. ao fazer aquf breve elo
gio das atividades de interes
se social desenvolvidas pelas 
nossas For~as Armadas. eu gos
taria de começar pelos bata
lhões de engenharia do exerci
to. que tanto têm contribuído 
para a expansão e melhoria das 
nossas malhas Rodoviária e 
ferroviária. 

Há pouco mais de um mês, ao 
lançar o programa SOS Rodoviá
rias, que tem como objetivo 
recuperar. até o final deste 
ano, cerca de 16 mil quilóme
tros de estradas. asfaltadas, 
o Presidente Fernando Collor 
de Mello determinou que dois 
mil quilómetros fossem repas
sados ao Ministério do Exérci
to, que recebeu uma verba de 
2,4 b11hões de cruzeiros para 
executar a obra. 

Ora, sou do parecer que os 
batalhões de engenharia do E
xército deveriam receber, se 
possível. uma parcela ainda 
maior dessa tarefa, pois acre
dito na dedicação dos milita
res. já que o objetivo que· os 
move nao é o lucro puro e 
simples. Penso que as estradas 
a serem recuperadas devem ser, 
prfori tariamente. repassadas 
ao Exército, dentro. é claro. 
da real capacidade operacional 
dos nove batalhões de engenha
ria de construção espalhados 
pelo pais. 

Esses batalhões. devo escla
recer a quem não sabe~ rasga
ram muitas e importantes 
rodovias. O Primeiro Grupa
mento de Engenharia de Cons
trução, sediado em João Pesso
a. na Paraíba~ e que dispõe de 
quatro batalhões, realizou os 
trabalhos de terraplenagem e 
pavimentação das rodovias João 
Pessoa/Natal/Açu; Teresina/Pi
cos/Petrolina; e Ibotira-
ma/Barreiras/Forfuosa. Além 
disso. executou importantes 
obras de combate às secas, en
tre elas cerca de dofs mi1 
açudes. 

Já o SeQundo Grupamento de 
Engenharla de Construção~ que 
tem sede em Manaus. no Amazo
nas. e dispõe de cinco bata
lhões espalhados pelo Norte. 
participou no planejamento do 
programa diário da Amazônia. 

O Sr. Mauro Benevides - Per
mite-me V. Exa um aparte? 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA Com 
muita satisfação, nobre Sena
dor. 

O Sr. Mauro Benevides - Quan
do V. Ex 4 ressalta a contri
bui~ão do Exército Brasileiro, 
através desses Batalhões de 
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Engenharia no combate à seca, das em missões no tempo de 
permito-me oferecer a v. Ex~. paz, gostaria de ressaltar e 
como homem da região~ meu tes- enaltecer um serviço que tal
temunho de que as equipes des- vez nunca venha a ser louvado 
ses batalhões, sobretudo se- o tanto que merece. Refiro-me 
diado, então, no meu Est~do, ao legendário Correio Aéreo 
no Município de Cretéus e a Nacional, Que tanto contribuiu 
este batalhão foi cometida a para que chegássemos onde che
tarefa de realizar a constru- gamos em termos de integração 
ção de vários reservatórios na nacional. 
zona norte do Estado, com des-
dobramento, inclusive, no vi- Tudo começou em 12 de junho, 
zinho Estado do Piauí. Foi uma quando dois tenentes do Exér
contribuição inestimável do cito, jovens pilotos. levaram 
Exérc'ito brasileiro, através duas cartas do Rio de ..Janeiro 
dos seus bata1hões de engenha- a São Paulo a bordo de um a
ria, para que preparássemos a vião curtiss, num võo que du
lnfra-estrutura de combate às rou cinco horas e dez minutos. 
secas naquela área do territ6- A partir de então. aos poucos. 
rio brasileiro. Portanto, ofe- o CAN foi integrando o Brasil. 
reço o meu testemunho de que, São incontáveis e inestimáveis 
inequivocamente, a colaboração os serviços prestados pelo CAN 
foi inestimável por parte dos· ao País, em especial na região 
batalhões de engenharia. amazônica. onde não existem 

estradas e as viagens pelos 
o SR. ANTÔNIO LU!Z MAYA·- o rios sinuosos demoram muito. 

testemunho de v. Ex~. nobre Missões de resgate de feridos, 
Senador Mauro Senevides, é de de distribuição de alimentos e 
suma importância, porque exa- remédios para as populações 
temente queremos revelar esse mais isoladas foram realizadas 
papel praticamente civil do aos milhares. 
nosso Exército, co,ntribuindo 
para a melhoria de muita coisa 
neste Pais, sobretudo das re
des viária e ferroviária. Que 
incumbência desta natureza de
veriam ser reservadas ao Exér
cito com muito mais facilidade 
de operacionalidade. 

É neste sentido que estamos 
recebendo o aparte de V. Ex~. 
oue vem, de algum modo, ilus
trar exatamente esta tese que 
estamos defendendo. Muito o
brigado, nobre Senador. 

Entre outras obras, ressalta
ríamos a implantação das es
tradas que ligam Cuiabá a San
tarém; Manaus a Boa Vista. até 
a fronteira com a Venezuela; e 
a que uniu Cuiabá a Cruzeiro 
do Sul, no Acre. 

o Exército tem também dois 
batalhões ferroviários, um se
diado em Araguari, em Minas 
Gerais, e outro em Lages, San
ta Catarina. os dois partici
param na construção de impor
tantes ferrovias. 

Penso que, em tempos de paz, 
a utilização desses batalhões 
deveria ser máxima porque, ao 
mesmo tempo em-Que se adestram 
os soldados. ganham-se quiló
metros de estradas. Não só de 
estradas, porque o trabalho 
dos engenheiros militares vai 
além: constroem aeroportos, 
açudes. barragens, implantam 
sistemas de tratamento e dis
tribuição de água, ajudam na 
construção de casas populãres, 
aQrovilas, atendem à população 
c1vil em época de calamidade 
pública e dão assistência de 
toda espécie ao longo das o
bras viárias que executam. 

Já que estou falando aqui em 
participação das Forças Arma-

Para melhor expressar o que 
representou o Correio Aéreo 
Nacional, transcrevo aqu1 bre
ves trechos de um artigo pu
blicado em 12 de junho de 1986 
pelo Uornal de Brasília, de 
autor1a de Tarso Frota, ofi
cial da reserva da FAB: 

"As dificuldades das vias 
terrestres facilitaram o 
constante apoio aéreodo 
CAN, quer. por isso. foi um 
baluarte de integração e 
aproximação das fronteiras 
na Amazônia e nas rotas dos 
grandes rios. Hoje, quando 
vemos uma aviação civil o
perosa, nos voltamos à mo
desta operação do CAN nos 
tempos idos. que com a tei
mosia e tenacidade dos pi
lotos legou à aviação mo
derna as rotas ~ereas da 
atualidade. Nesta homenagem 
que fazemos à FAB e ao CAN 
não poderiamos deixar de 
registrar que o es-pirito 
pioneiro, e bandeirante do 
CAN, ainda. vive na 
Amazóniâ. 

O transporte aéreo naque-

~;~~~i~ ã~~~~a s~~;e~f;~à ~-n:~ 
di fiei 1 ·acesso terrestre, 
tornando a r1 .ião Norte de
pendente das ativ1dades do 
CAN, que. lado a lado com 
as autoridades constituf
das, executa os mais diver
sos tipos de apoio, socor
r_e_o_d_o quando necessárlo e, 
acima de tudo, mantendo vi
vas nossas fronteiras que, 
um tanto isoladas, prescin
dem do apoio aéreo. A ver
dade é que o CAN ajudou e 
ajuda no desenvolvimento, 
leva o progresso. socorre 
as áreas carentes, numa a-

tividade que de hâ muito 
beneficia o Brasil." 

Por tudo isso, acho que ao 
invés de reduzir o nOmero de 
horas de võo de seus pilotos. 
como acorytece hoje, por cortes 
orçamentarias, o Governo bra
sileiro deveria ampliar os 
serviços de integração aérea. 
Digo isso porque sou represen
tante de estado muito novo. 
que sofre duramente com a fal
ta de ligações rodoviárias ou 
fluviais entre muitas das suas 
principais cidades. 

Da mesma forma, acredito que 
as nossas forças Armadas devem 
estar cada vez mais presentes 
nas áreas praticamente abando
nadas do Norte do País. pois a 
presença de quartéis é 
indispensável, ainda no século 
XX, para a integração 
nacional. Nos ermos no~tistas, 
os quartéis acabam por se tor
nar pólos de civilização. 
indispensáveis ~ostos de a
tendimento a rarefeita 
população. 

Assim, tem lugar aqui no nos
so discurso o projeto Calha 
Norte, que objetiva desenvol
ver e integrar a vida nacional 
a região que fica ao norte das 
calhas dos rios Solimões e 
Amazonas. Ninguém pode desco
nhecer o trabalho gigantesco 
realizado naquela região, que 
abrange quase 15 por cento do 
territõrio nacional e oue con
centra 40 por cento das~nossas 
fronteiras terrestres. E tare-
fa das mais penosas pelo total 
fsolamento da área em re1a9ão 
ao resto do Pafs. pela caren
cia de recursos e pela baixa 
densidade populacional. -

Lado a lado com os ministé
rios civis das Relações Exte
rtores. lnfra-Estrutura e Ação 
Social, os três Ministérios 
militares lá têm dado sua con
tribuição no sentido de aumen
tar a presença militar na 
área, acelerar as relações bi
laterais com os pafses li~f
trofes; apoiar a ação de orga
nismos estatais junto às popu
lações indígenas e ampliar a 
infra-estrutura regional no 
que diz respeito às comunica~ 
çóes~ aos transportes e _a 
energfa. - -

No caso do Exército, é conve
niente ressaltar aqui a parti
cipação na conclusão da BR-
367, que liga São Gabriel da 
Cacheei ra a Cucui. entre ou-. 
tras obras. Já a nossa bri_osa 
Marinha tem lntensificado por 
lá suas patrulhas fluviais. A 
Aeronáutica. além de sua tare
fa básica de suprir as tropas 
lá instaladas. tem construido 
aeródromos de apoio. 

Ora. eu creio que um projeto 
dessa importância para a vida 
nacional deve ser ampliado. 
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apesar. é claro, das d~ficul
dades decorrentes de u pre
sença em regiões . tão 
inóspitas. Ninguem desconhece 
que o pernicioso contr.~bando
de tudo que se possa imaginar, 
e em larguíssima escala - Vem 
aumentando por aquelas Rlagas. 
Da mesma maneira, não; é mais 
possível desconhecer/ que os 
nossos ermos do Nort~ acabam 
se transformando em uma tenta
ção para os contrabandistas de 
drogas quando se vê~ acossa
dos nos pafses vizinhos. As 
imensidões amazôni ·as lhes 
proporcionam o in~resso 
tranqUilo em nosso trrri ório. 

Uma maior presença militar 
naquela região tambem serviria 
de excelente apoio à efetiva 
atuação do nosso Ibama na 
área, seja no que diz respeito 
ao controle das nefastas quei
madas que vêm de\rastando a 
floresta, seja também no com
bate à caça e ao abate de es
pécies animais em extinção. 
Nesse campo, ocorre-nos a i
déia de que forças militares 
poderiam ser utilizadas também 
para combater os coureiros que 
vêm dizimando os jacarés e ou
tras espécies animais do nosso 
rico pantanal mato-grossense. 

Como todos sabem, depois de 
tantos séculos desprezado pe
los brasileiros. o Norte come
ça a se desenvolver 
rapidamente. Seja pelas suas 
riquezas escondidas- os mais 
variados minérios, desde o 
ouro à cassiterita -seja pela 
exuberância de seu solo, a A
mazônia atrai a cada ano mi
lhares de pessoas em busca de 
uma vida melhor. Esse êxodo 
desorganizado traduz--se em 
conflitos pela posse da terra 
e das riquezas minerais. Favo
rece o contrabando, que signi
fica uma terrível hemorragia 
para o nosso País com a perda 
de milhões de dólares por ano. 
Por tudo isso, acho que temos 
de incrementar a presença de 
nossas Forças Armadas na 
região. Como já disse. o quar
tel passa a ser um referencial 
de civilização: ao seu redor 
surgem a escola, o hospital e 
as estradas que vão integrar 
esses brasileiros isolados ao 
contexto nacional. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res. cada vez que ouvimos, ee
los noticiãrios de televisao, 
noticias sobre as mais varia
das catástrofes clim~ticas que 
freqüentemente se aba\"t_em sobre 
determinadas áreas ao País, 
sejám enchentes. de~lizamen
tos. vendavais, se~s ou até 
mesmo acidentes. encon~ramos a 
presença dos nossos soldados 
a1udando no resgate de popula
çoes atingidas. E da tradição 
das nossas Forças Armadas 
unirem-se à população civil 
nos momentos de maior calam1-

dade. para ajudar. São as cha
madas ações de defesa civil. 

ora, mu1tas dessas tragédias 
acontecem por problemas causa
dos pelo próprio homem. Nas 
cheias. por exemplo. ocorre 
freqüentemente o transborda
mento de rios cujos leitos fo
ram atulhados por detritos; ou 
o desmoronamento de casas 
construídas em locais 
inadequados. Mas há também fe- · 
nômenos climáticos que sere
petem ciclicamente. Penso que 
as nossas Forças Armadas pode
riam, em tempos de ~az~ ter um 
treinamento específico para 
prestar esse tipo de socorro 
ao Pais. Sabendo da seriedade, 
empenho, civismo e patriotismo 
dos nossos militares e da con
fiança que eles inspiram junto 
à população, creio que essa 
ajuda serfa inestimável em 
tais ocasi_ões. 

Todos nós temos informações 
sobre as ações cívico-socia1s 
- Acisos -das nossas Forças 
Armadas, que atendem à popula
ção civil nas suas carências 
de saúde. educação, recreação, 
transporte. hi~lene. saneamen
to básico e ate mesmo forneci
mento de documentos, e se de
senrolam durante o ano de ins
trução dos recrutas para incu
tir neles a importância e a 
necessidade de participar da 
vida comunitária e, por exten
são. da vida nacional. 
Essas Acisos têm como idéia 
básica a participação intensa 
da comunidade; o esforço con
junto da popu1ação, dos coor
denadores e das autoridades; o 
espírito comunitário e o tra
balho em forma de mutfrão. · 

Não há dúvidas de que. devido 
às grandes carências nacio
nais. em todos os parâmetros. 
seja no que se refere à falta 
de infra-estrutura de serviços 
urbanos. de moradia e outros. 
a intensificação de tais ações 
cfvico-sociais é mais dO- que 
recomendável. O mesmo - repito 
- ocorre no setor de defesa 
c i vi 1-:-

Só para exemplificar o tipo 
de missão que pode muito bem 
ser entregue aos militares em 
tempo de paz. lerei aqui tre
cho inicial de uma noticia pu
blicada pelo .Jornal de 
Brasília~ em sua edição do dia 
8 de abril do ano passado. Diz 
a nota. que é i nt 1 tul ada 
"Forças Armadas vão levar me
renda para as esco 1 as" : 

"As Forças Armadas vão 
participar da distribuição 
dos produtos da merenda es
colar nas regiões de acesso 
mais difícil. como a Amazô
nia e o Agreste do Nordes
-te, de forma a agi 1 i zar o 
proceSso de entrega dos a
limentos e garantir merenda 
para os alunos das escolas 

públicas de primeiro grau 
de todo o País. A informa
ção é da Fundação de Assis
tência ao Estudante (FAE). 
órgão do MiniStér:-io da Edu
cação reseonsável pela ad
ministraçao do Programa Na
cional de Merenda Escolar." 

Para finalizar este pronun
ciamento em que elogio a ação 
desinteressada· e altruística 
de nossos mflitares em tempos 
de paz e ao mesmo tempo sugiro 
que tais atividades sejam in
crementadas ainda mais. eu 
gostaria de mencionar aqui que 
foi o Exército Brasileiro quem 
mapeou o nosso território, a
través de sua Diretoria de 
Serviço Geográfico, que conta 
hoje com·cinco Divisões de Le
vantamento. sediada~ em Brasí
lia. Porto Alegre, Manavs. O
linda e Rio de Janeiro. E im
portante que se ressalte. an
tes de mais nada. que foram os 
homens do nosso Exército que 
demarcaram mais de 130 mil 
quilómetros de terras indíge
nas. ajudando a equacionar os 
graves conflitos envolvendo 
colonos e índios. No Nordeste, 
já foi mapeada uma área que 
corresponde a noventa por cen
to do total da região. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res. quero, mais uma vez, re
novar aqui minha fé num futuro 
de paz para a humanidade. ape
sar de o fantasma da guerra 
ter--se materizal izado agora no 
Golfo Pérsico, apõs a invasão 
do Kuwait. Nós. homens que ar
camos com responsabilidades 
pesadas com o futuro de nosso 
País, temos de refletir mais 
seriamente sobre esta possibi
lidade que já não nos parece 
mais utõpica: um futuro sem 
guerras. A partir disso, é 
claro, temos que, cada vez 
mais intensamente. utilizar 
nossas Forças Armadas em mis
sões de interesse social nos 
tempos de paz, especialmente 
se levarmos em conta as çraves 
carências nacionais em todos 
os setores 

Era o que eu tinha a dizer. 
(Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a imprensa especia
lizada na área de portos vem 
divulgando. nos últimos dias, 
uma série de criticas ao Sis
tema Portuário Brasileiro, es
tampando manchetes como as 
do o Estado de S. Paulo - ca
derno Marinha Mercante de 18-
9-90 e 25-9-90 respectivamen
te; "Falta um o. João VI na 
Infra-estrutura" e "Impasses 
Demais". 
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Nesta última matéria. vai re~ 
alçado que o s;stema Portuário 
enfrenta sérios impasses. con
tribuindo para a inevttável 
elevação dos custos do trans
porte. destacando-se. ainda, 
que o Governo. ao desativa~ a 
Portobrás. repassou as contas 
dessa estatal aos portos. mas 
não assegurou as verbas do 
ATP, que assim acabam sendo 
desviadas de sua finalidade. 
explicitamente definidas, QUe 
ê a de promover investimentos 
para melhoramento. reaparelha· 
mente. reforma e eXPansão de 
instalações portuárias. 

o caderno Marinha Mercante 
de O Estado de S. Paulo, edi· 
ção de terça feira, dia 9, pu
blica os principais temas de
batidos durante o I Encontro 
Nacional dos Agentes Marftimos 
em Santa Catarina. 

Naquele conclave, o Presiden
te da Federação Nacional dos 
AgenteS Marltimos {FENAMAR), 
Ney Garcia Sotello, questiona
do sobre a paralisação das o
bras no porto de Santos, e a
cerca da idéia do Governo de 
repassar os contratos da 
Portoorás aos portos. sem as 
verbas do ATP. comentou: " . . . o 
governo tem obrigação de in
vestir em todos os portos. mas 
retirar todo o Adicional de 
Tarifa Portuária (ATP) e não 
dar nada em troca é definível 
no Códi~o Penal como apropria
ção i ndebi ta ... '' 

Sr. Presidente, o Adicional 
de Tarifa Portuária ATP 
foi criado através de projeto 
de 1ei de minha autoria e san
cionado pelo Poder Executivo 
em 21-12-88, transformando-se 
no Dip1oma Legal n~ 7.700. 

O produto da arrecadação do 
ATP constitufa recursos da Em~ 
presa de eortos do Brasil S.A. 
- PORTOBRAS -, a quem cabia 
sua gestão, apôs aprovação 
ministerial. 

No conjunto das Medidas Pro
visórias, editadas pelo Gover
no Collor (Lei n~ 8.032/90), o 
produto da arrecadação deste 
adicional passa a ser aplicado 
pelo BNOES de acordo com nor
mas baixadas pelos Ministérios 
da Infra-Estrutu~a e Economia, 
Fazenda e Planejamento. 

As normas. de que trata a Lei 
nA 8.032/90,, não foram baixa
das· é se O· foram não houve a 
des'ejada divulgação a respei-
to. O que se sabe, ao certo, é 
que os recursos deste ano, 
previstos para dar continuida
de ãs obras iniciadas, foram 
suspensos desde março. acarre
tando prejuizos enormes que 
irão se refletir no comércio 
exterior. 

~studOs mostram que, até o 
ano 2000. as necessidades de 

investimentos portuários as
cendem a cerca de de US$ 800 
milhões anuais para uma melhor 
capacitaÇão dos portos. no que 
concerne ao crescente aumento 
de exportação e também do 
crescimento de importações 
conforme decisão de politica 
económica do novo Governo. 

Assim é ~ue mesmo com a arre· 
cadação do ATP que alcançou em 
1S90 cerca deUS$ 300 mi1hões. 
novos recursos de origem ex
terna e da própria iniciativa 
privada teriam de ser injeta
dos no Sistema Portuário Na
c1onal para propiciar aos por
tos o acompanhamento do avanço 
tecnológico da construçao 
naval. 

No meu estado. aliás, a ne
cessidade de modernização do 
porto de Mucuripe ensejou a 
publicação de edital de aber
tura de 1 i citação, em· março 
último. suspenso por determi
nação do novo Governo. embora 
houvesse fluído o prazo para a 
ap~esentação de propostas pe
las empresas interessadas. 

A implantacão de um terminal 
·de cargas múltiplas tornou-se 
imperiosa para atender à evo
lução de carga geral e da con
teineir1zada. bem assim elimi
nar as atuais limitações ope
racionais, entre as quais a
vulta o aumento de profundida
de. a fim de permitir a atra
caçãO de navios de maior cal.a
do, , especialmente os fu1t
containers e embarcações de 
produtos siderúrgicos, na fai
xa de 40 mil TPS. 

As 1ideranças empresariais do· 
Ceará voltam a preocupar-se 
com a situação do nosso prin
cipal ancoradouro, reclamando 
da representação polftica uma 
ação imediata.e vigorosa que 
garanta o cumprimento do cro
nograma de obras anteriormente 
estabelecido. 

O novo Presidente da Compa
nhia Docas. Dr. Edgar Brito 
Filho, já se posicionou em fa
vor da retomada dos entendi
mentos na área oficial, com 
vistas a permitir que a moder
nização do Mucuripe ocvrra sem 
tardança. 

Os recursos do ATP represen
_tariam·, ass_fm, uma das fontes 
de apoio,financeiro aos melho
ramentos projetados, não se 
justificando a retenção pelo 
BNOES do montante até aqui 
recolhido. 

Somadas as parcelas do ATP às 
dotações orçamentárias consig
nadas na atual e futura Lei de 
Meios da União. ter-se-fa a 
cobertura pa~a a ap 1 i cação 
pretendida ao porto de 
Mucuripe. 

Desta forma. Sr. Presidente, 
apelamos ao Chefe da Nação e 
aos Ministros da Infra
estrutura e Economia no senti
do de que promovam a aplicação 
correta da arrecadação do Adi
cional de Tarffa.Portuária~ da 
forma preconizada pela Lei nR 
7.700. de 21 de dezembro de 
1988. 

É a solicitação aue. como au
tor da referida lei. me sinto 
no dever de transmitir, desta 
tribuna. às autoridades gover
namentais competentes. 

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

COMPARECEM 
SENADORES: 

MAIS os SRS. 

Gf1berto Miranda Moisés A
brão - Chagas Rodrigues - Mau
ro Benevides - Raimundo Lira
Jutahy Magalhães José 
lgnácio Ferreira - Pompeu de 
Sousa- Meíra F1lho Mendes 
Canal e. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Sobre a mesa. reque
rimento que será lido pelo Sr. 
1R Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NO 357, DE 1990 

Requer ao Ministro da 
Infra-Estrutura tnfonmações 
sobre censura de telefones. 

Requeiro, nos termos regimen
tais, sejam solictadas ao Exm~ 
Sr. Ministro de Estado da 
Infra-Estrutura, as informa
ções seguintes: 

a) se tem conhecimento da e
xistência da prática de censu
ra de telefones no Pafs; 

b) se pode informar que as 
informações técnicas ou mesmo 
apoio 1ogfsti"co para a referi
da espionagem esteja partindo 
de algum órgão sob sua respon
sabiltdade; 

c) se tem tomado alguma pro
vidência no sentido de aeurar 
ou colaborar na apuraçao de 
eventuais responsabilidades 
pelos referidos crimes, segun
do denúncias divulgada na edi
ção do úornal do Brasil de 9 
de setembro últ1mo. 

«.Justificação 

O presente requerimento de 
informações justifica-se em 
razão de notícias veiculadas 
nos jornais de todo o particu
larmente no «.Jornal do Brasil~ 
onde estampa, na primeira 
página da edição de 9 de se
tembro último. escandalosa de
núncia intitulada "A Petrofér
til sob regime de grampo". 
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Sala das Sessões. 15 de outu
bro de 1990. - Senador ~utahy 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - o r-equerimento ,lldo 
vai ao exame da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

EstSo presentes na Casa 25 
Srs. Senador-es. 

Passa-se !I 

ORDEM DO DIA 

A presidência esclarece ao 
Plenário que as matérias cons
tantes dos itens 3 e 4 da pau
ta - Projeto de Lei do DF n~ 
55, de 1990, e Projeto de Re
soluçção n~ 47, de 1990- fo
ram incluídos em ordem do dia 
devido à aprovação de requeri
mento de u~gência nos termos 
do art. 336 e do Regimento In
terno~ em 11 do corrente. To
davia, ~s referidas proposi
ções. por se tratarem de maté
rias de interesse do Distrito 
Federal, não poderão ser apre
ciadas até que se ultime a a
preciação dos vetos apostos 
aos Projetes de Lei do DF n~s 
39, 41 e 45. de 1990. 

iais vetos tiveram seus pra
zos de tram1tação no Senado 
Trinta dias - esgotados. pas
sando a impedir, nos termos do 
art. 4~ • in fine, da Resolu
ção n~ 157, de 1988, a apre
ciação de matérias de interes
se do Distrito Federal. 

São os seguintes os itens 
cuja aprectaçõa fica adiada: 

PROJETO DE LEI DO DF 
N~ 55 OE 1990 

(Em regime de urgê~cia, nos 
termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 

Discussão. em turno único
1 do Projeto de Lei do DF n 

55, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal. que cria a carreira 
Assistência Jurfdica das 
fundações públicas do Dis
trito Fede~al e seus cargos. 
fixa os valores de seus ven
cimentos. e dá outras provi
dências (dependendo de 
parecer). 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N° 47. DE 1990 

(Em regime de urgência. nos 
termos do art. 336. e, do 

Regimento Interno) 

Discussão. em turno únfco1 do Projeto de Resolução n 
47. ode 1990. de autoria do 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso. e outros Srs. Sena-

dores, que dispõe sobr-e r-ea
lização de concurso público 
para o preenchimento de car
gos para Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e deter
mina outras providências 
(dependendo de parecer}. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NQ 37. DE 1990 

(lnclufdo em ordem 
nos termos do 
376, e, do Regimento 
no) 

do Dia 
art. 

Inter-

Discussão, em turno ú
nico, do Projeto de De
creto Legislativo n~ 37, 
de 1990. (nQ 131/SS, na 
Câmara dos Deputados), 
que aprova os textos do 
Acordo de Cooperação 
Cientifica. Técnica e 
Tecnológica e do protoco
lo complementar ao Acordo 
de Cooperação Científica·. 
Técnica e Tecnológica. 
celebrados em Maputo, em 
1~ de junho de 1989. en
tre o Governo da Repúbli
ca federativa do Brasil e 
o Governo da República 
Popular de Moçambique 
(dependendo de parecer}. 

Solicito do nobr-e Senador 
Carlos Patrocinio o parecer 
da comissão de Relações Ex~ 
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. CARLOS PATROCÍ
NIO (TO. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente. 
Sr :!;i. Senadores: 

I - Relatório 

o Excelentfsslmo senhor 
Presidente da República em 
30 de agosto de 1989, atra
vés da Mensagem n~ 451, de 
1989, encaminhou ao Congres
so Nacional, para sua apre
ciação. os tex~os do Acordo 
de cooperação Científica. 
Técnica e Tecnológica e do 
Protocolo Complementar. ce
lebrados em Maputo. a 1~ de 
junho de 1989, entre o Go
verno da República Federati
va do Brasil e o Governo da 
República Popular de Moçam
bique, devidamente acompa
l"i"hados da Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exterio
res. 

Os instrumentos ora em 
análise por esta Comissão 
foram ultimados durante os 
trabalhos da II Reunião da 
Comissão Mista Brasil- Mo
çambique ocorrida em Maputo. 
de 29 de maio a 1A de junho 
de 1989, com a ~inalidade de 
"aotar o relacionamento bi-

lateral de um quadro insti
tucional capaz de amparar um 
amplo espectro de ações que 
vêm sendo desenvo 1 v i das 1' • 

O Brasil tem prestado deci
dido apoio a programas de 
desenvolvimento daquele pafs 
africano. em setores como 
mineração, transportes. a
sricu1tura e indústria, com 
enfase na atuação de peque
nas e médias empresas. con
forme acentdu o Senhor Mi
nistro das Relações Exterio
res em sua Exposição de Mo
tivos. bom exemplo desse in
tercâmbio foi a assinatura 
de protocolo visando a ela
boração, pela Companhia Vale 
do Rio Doce, de estudo de 
viabilidade pa~a o aprovei
tamento econômlco do carvão 
daquele pais. que ocorreu 
por ocasião da visita no 
Brasil, em junho de 1989, do 
Ministro dos Recursos Natu
rais da República Popular de 
Moçambique. 

II - Voto 

Os acordos bilaterais têm a 
finalidade de orientar e 
resealdar as ações de coope
raçao cientifica, técnica e 
tecnológica e tornam mais 
próximas as relações entre 
Brasil e Moçambique. nação 
africana de fala portuguesa 
à qual nos ligam importantes 
laços culturais. 

Ta i s i nS t rUmen tos são de 
grande relevância para o de
senvolvimento dessas rela
ções. pelo que deve o Con
gresso Nacional dar seu in
tegral apoio aos mesmos. 

oo exposto, votamos pela 
aprovação do texto do Acordo 
de Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica e o 
respectivo Protocolo comple
mentar. celebrados em Mapu
to. em 1~ de junho de.1989, 
entre o Governo da República 
Federativa do B~asil e o Go
verno da República Popular 
de Moçambique. nos termos do 
projeto de decreto legisla
tivo apresentado e que tam
bém merece ser aprovado em 
face de sua constitucionali
dade, juridiCidade e técnica 
legislativa. 

É o parecei-. Sr. P'res1den
te. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - O parecer conclui 
favoravelmente A matéria. 

Passa-se à d1scuss!o do 
projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peç& a pa
lavra, encerro a discussão. 
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Ehcerrada a discussão, em 
. obediência ao disposto no 
art. 168 do Regimento Intec
no, que estabel.ece que nao 
haverá votação de proposição 
nas sessões do Senado de se
gundas e sextas-feiras, a 
matéria permanecerá em Ordem 
do Ola em fase de votação 
até a sessão seguinte, quan
do poderá ser processada. 

' O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sous.a) -

Item 2: 

PROJETO DE LE! DO SENADO 
N 2 166. OE 19SO 

(Em regime de urgênCia, nos 
termos do art. 336, e. do 
Regimento lnterno) 

Discussão, em turno ú
nico, do Projeto de Lei 
do Senado n 2 166. de 
1990~ de autoria do Sena
dor Odacir Soares. que 
regulamenta o art. 174, 
§§ 3 2 e 4S~. da Constitui
ção (dependendo de pare
cer.) 

Solicito do nobre Senador 
Ronaldo Aragão o parecer da 
Comissão de Assuntos 
Sociais. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMOB 
- RO. Para emitir parecer .. ) 
- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, o projeto sob exame, 
de autoria do ilustre Sena
dor Odacir Soares. tem por 
objetivo a regulamentação 
dos§§ 3-'t e 4St~ do art. 174 
da Constituição Federal. que 
asseguram o estímulo do Es
tado à organização da ativi
dade garimpeira em coopera
tivas e garantem. a essas 
cooperativas. a "prioridade 
na autorização ou concessão 
para pesquisa e lavra dos 
recursos e jazidas de mine
rais garimpáveis, nas áreas 
onde estejam atuando". bem
como naquelas que venham a 
ser delimitadas com essa 
finalidade. 

Para tanto, a propositura 
define como garimpeiro "todo 
trabalhador que produza in
dividualmente, em regime de 
economia Tamiliar ou em so
ciedades cooperativas, bens 
minerais 'garimpáveis". Defi
ne. igualmente. a cooperati
va de garimpeiros, em suas 
diversas modalidades e esta
belece as condições de sua 
fundação e registro. Afirma 
a prioridade de autorização 
ou concessão para pesquisa e 
lavra garantida constitucio
nalmente. Prevê. finalmente, 
em conformidade com o 
parágrafo XXV. do artigo 21 
da Constituição. a de'l imita
ção de áreas destinadas â 

exploração de garimpeiros e 
suas cooperativas . 

Consideramos, com o autor, 
que o projeto estabelece. de 
acordo com os dispositivos 
constitucionais. as diretri
zes normativas necessárias à 
superação dos conflitos e
xistentes e à futura expan
são ordenada da atividade 
garimpeira. O fomento à coo
peração, a garantia de prio
ridade e a delimitação de 
Reservas Garimpeiras pare
cem-nos condições necessá
rias para garantir, simulta
neamente. os direitos dos 
garimpeiros. o interesse das 
populações circvndantes e a 
proteçao ao meio ambiente. 

Apenas nosso reparo, contu
do, à redação do art. 7-'t As
segura. esta? prioridade às 
cooperativas na "autorização 
ou concessão para pesquisa e 
lavra dos recursos e jazid~s 
de minerais garimpáveis. às 
áreas consideradas livres. 
em que se encontram". Ora. a 
Constituição não se restrin
ge as áreas de atuação pre
sentes das cooperativas, mas 
garante a prioridade também 
nas que venham a ser usadas 
para exploração garimpeira. 
Por outro laoo, apõs a for
mulação da Constituição, a 
Lei n~ 7.805, de 1989, ins
tituiu o regime de permissão 
da lavra garimpeira, que 
presc_i nde de pesqu f sa prévia 
para sua outorga. A nosso 
ver, a garantia de prforida
de deve contemplar também 
essas duas situações. não 
previstas na forma do proje
to. 

Em conseqüência do e~posto. 
somos favoráveis à aprovação 
do Proi~to em ãpreço aditan
do-se a ele a seguinte 
emenda: 

EMENDA 

Dê-se a9 art. 7~ do Projeto 
de Lei n~ 166. a seguinte 
redação: 

"Art. 7-'t As cooperati
vas .de garimpeiros têm 
pri.oridades na autoriza
ção ou concessão para 
pesquisa e lavra, ou de 
per_missão de lavra garim
peira, dos recursos e ja
zidas minerais garimpá
veis. nos locais em que 
se encontrassem atuando 
por ocasião da formulação 
da Constituição Federa1 e 
nas áreas definidas em 
conformidade com o dis
posto no inciso XXV, do 
art._ .21, da Cpns.tituição 
Federa1." 

É o parecer. sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - o parecer conclui 
favoravelmente à matéria, 
com a emenda que apresenta. 

Passa-se à discussão do 
pro~etc e da emenda, em tur
no unico. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pa
lavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão e em 
obediência ao disposto no 
art. 168 do Regimento Inter
no. que estabelece que não 
haverá votação de proposição 
nas sessões do senado de se
gundas e sextas-feiras, a 
matéria permanecerá em Ordem 
do Dia em fase de votação 
até a sessão seguinte? quan
do poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Item 5: 

5-

OFÍCIO N° S/45, DE 1990 

(Em regime de urgência. 
nos termos do art. 
336. c, do Regimento In
terno) 

Oficio n 2 S/45. de 1990 
(n.Q 13.926/90, na 
origem), relativo à pro
posta para que seja auto
rizado o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a 
emitir e colocar no mer
cado? através de ofertas 
públicas. 5.125.ooo.ooo 
(cinco bilhões e cento e 
vinte e c1nco mflhões) de 
Letras F;nanceiras do Te
souro daquele Estado 
(LFT·RS), 

Solicito do nobre Senador 
Mansueto de Lavor o parecer 
da Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. MANSUETO DE LA-. 
VOR (PMDB- PE. Para emetir 
parecer.) -o Sr. Presiden
te, Srs. Senadores. o.Senhor 
Presidente do Banco Central 
do Brasil encaminha ao Sena
do federal pedido do Gover
nador do Rio Grande do Sul 
solicitando autorização des
~a Casa Legislativa para que 
proceda a emissão de 
5.125.000.000 Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul - LFT
RS. para antecipação de re
ceita orçame~tária. 

O Departamento da Olvidá 
Pública e Operações EsPeci
ais do Banco Central do Bra
sil esclarece que· a emissão 
rea1izar-se-á nas seguintes 
condições: 

1 
-'E 
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a) 
quantidade: 5.125.ooo.ooo 
LFT-RS; 

b) modalidade: nominativa
transferível; 

c) rendimento: igual ao das 
Letras Financeiras do Tesou
ro Nacional (mesma taxa 
referencial); 

d) prazo: até 150 dias; 

e) valor nominal: Cr$ 1,00 

f) cranograma de colocação: 

Data da Colocação 

Quantidades 

Vencimentos 

Setembro/90 

2.100.000.000 

31-11-90 

Setembro/90 

1.598.000.000 

28-12-9 

Setembro/se 

1.~27 .000.000 

30-01-91 

g) forma de coloca
çao: através de ofertas pú
blicas, nos terruos da Reso
lução n~ 565, de 20-S-79, do 
Banco Central do Brasil. 

h) autorização legislati
va: Leis n 2 s 8.493, 8.925 e 
9.079, de 21-12-87, 11-12-89 
e 4-9-90, respec~ivamente, e 
Decreto nA 33.559, de 18-6-
90. 

Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil ao subme
ter o pleito em causa. aler
ta para o exíguo prazo de 
que disporá o Estado do Rio 
Grande do Sul pa~a resgatar 
os títulos em éXame - o que 
poderá trazer dificuldades à 
sua liquidação -e, ainda, 
para o excessivo cresci~ento 
do fndice de endividamento 
do Rio Grande do Sul que. 
entre fevereiro e agosto de 
1990, evoluiu de 113,4%. 

Os limites a que se refere 
a Resolução n~ 94, de 15 de 
dezembro de 1989, contudo, 
não deverão. ser desrespeita
dos após a realização da o
peração a que se refere o 
pedido, conforme assegura o 
próprio Banco Central do 
B~asil a fls. 04. 

Por outro lado, embora seja 
preocupante o nfv61 de endi
vidamento dos E'stados, é e
vidente que o saneamento de 

suas finanças não pode ser 
obtido à custa da parallsa
ção de suas administrações. 
Tanto mais quando se consi
dera gue a situação resulta 
das proprias condições eco
nômicas do País, nao imputá
veis a um único estado. e 
ainda que a própria União 
rederal tem procurado alon
gar o perfil de suas dívi
das. seja no plano externo -
via renegociação com os cre
dores - seja no plano inter
no - por instrumentos de po
lftica monetária de que de
tém o controle exclusivo. 

Ademais, o que se pretende 
na hipótese é a simples an
tecipação de uma receita 
prevista no orçamento. cujo 
pagamento mostra-se viável 
de acordo com o que apurou o 
Banco Central do Brasil. 

Assim, somos pelo acolhi
mento do pedido na forma do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.a 52. DE 1990 

Autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do 
Sul a emitir e colocar em 
mercado 5.125.000.000 Le
tras Financeiras do Te
souro do Estado do Rio 
Grande do Sul - LFT-RS. 

O Senado Federal r.esolve: 

Art. 1A É o Governo doEs
tado do Rio Grande do Sul 
nos termos do art. 8 2 da Re
solução nA 94. de 13 de de
zembro de 1989. do Senado 
Federal, autorizado a emitir 
e colocar no mercado 
5.125.000.000 Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul - LFT
RS. cujos- recursos serão 
destinados à antecipação da 
receita orçamentária previs
ta-para o exercício de 1990, 
em curso. 

Parágrafo único. A emissão 
e colocação dos titulas a 
que se refere este artigo 
será efetuada com obserVân
cia às seguintes condições 
básicas: 

a) 
quantidade: 5.125.ooo.ooo 
LFT-RS; 

b) modalidade: nominativa
transferível; 

c) rendimento: igual ao das 
Letras Financeiras do Tesou
ro Nacional (mesma taxa 
referencial); 

df Prazo: até 150 dias; 

e) (valor nominal: Cr$ 
1. 00; 

f) cronograma de colocação; 

Outubro de 1990 

Data da Colocação 

Quantidades 

Vencimentos 

setembro/90 

2.100.000.000 

31-11-90 

Setembro/90 

1.598.000.000 

28-12-90 

Setembro/90 

1.427.000.000 

30-01-91 

5621 

g) forf!la de co 1 oca-
çao: atraves de ofertas pú
blicas. nos termos da Reso~ 
lução n~ 565, de 20-09-79, 
do Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislati
va: Leis nAs 8.493. 8.925 e 
9.079, de 21-12-87, 11-12-89 
e 04-09-90, respectivamente, 
e Decreto n~ 33. 559. de 18-
6-90. 

Art. 2 2 Aa -autonzação de 
que trata esta resolução 
deverá ser exercida ate o 
dia 31-10-90 

Art. 3~ Esta resolução en
tra em vigor na data- .de sua, 
pub 1 i cação. 

Art. 4~ Revogam-se as dis
pos1çõe~ em contrário. 

A proposta veio ao Senad~ 
acompanhada do paracer do 
Sr. Pr~$idente do Banco 
Central. E verdade que ele 
alerta, para o crescente en
dividamento do Estado do Rio 
Grande do Sul, fato que não 
é isolado; esse endividamen
to ocorre em todos os Esta
dos da Federação. Ao· mesmo 
tempo tra~-nos a informação. 
que é importante para a· pa
recer desse relatório que, 
mesmo assim, com essa pro
posta, o Estado do Rio Gran
de do Sul não ultrapassa os 
limites estabelecidos pela 
Resolução n~ 94, do Senado 
Federal, que regula a 
matéria. Nesse Sentido, ten~ 
do em vista a necessidade de 
que a regularização do paga
mento da divida do Estado 
não pode ocorrer a custa dos 
seus investimentos. princi
palmente jnvestimentos soci
ais, o mesmo argumento que 
vale atualmente para a rene
gociação da dívida externa 
do Pa1s deve valer interna
mente também para a renego
ciação da divida do Rio 
Grande do Sul. Ademais, essa 
proposta, trata-se de um ·a
diantamento de recursos or-
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çamen~ários. um mero adian
tamento de recursos orçamen
tários. · 

Nesse sentido. o meu pare
cer e favor-ilvel. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - o parecer conclui 
pela a~resenta~ão do Projeto 
de Resolução n 52. de 1990, 
que autoriza o Governo do 
Estado.do Rio Grande do Sul 
a emitir e colocar no merca
do 5.125.000.000 de Letras 
Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Co~letada a instrução da 
matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno 
único. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a P.a
Tavra. encerro a discussão. 
Encerrada a discussão e em 

obediência ao disposto no 
art. 168, do Regimento In
terno. que estabelece ~ue 
não haverá votação de Propo
sição nas sessões de segun
das e sextas-feiras, a maté
ria permanecerá em Ordem do 
Dia em fase de votação, até 
a sessão seguinte, quando 
poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (PomPeu de 
Sousa) -Ainda há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mansueto de La
vor . ,( Pau~a . ) 

S. Ex~ declina da palàvra. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a pre
sente sessão, designando 
para a ordinária de amanhã a 
seguinte 

OIWEM DO DIA 

- 1 -

Veto Parcial 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 39, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dfa 
nos termos do art. 10, § 10, 
da ·. Resolução no 157, de 
1988.) 

Vataçio, em turno único do 
veto parcial aposto ao Pro
jeto de Lei do DF no 39, de 
1990, que dispõe sobre o re
ajus.e de vencimentos e 
salários dos servidores ci
vis da administração direta, 
autárquica, fundacional in
dlreta do Distrito Federal, 
e dã outras providências. 

-2-

Veto Total 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 41. de 1990 

(Incluido em Ordem do Dia 
nos termos do art. 10, § 10, 
da Resolução n~ 157, de 
1988. 

Votação. em turno único, qo 
veto total aposto ao Projeto 
de Lei do OF n 2 41, de 1990, 
de autoria do Senador Maurf
cfo Corrêa. ~ue regulamenta 
o art. 39 da Constituição, 
relativo ao regime jurfdico 
dos servidores das fundações 
públicas do Distrito federal 
e dá outras providências. 

-3-

Veto Parcial 

PROJETO OE LEI DO DF 
N,g_ 45, .OE 1990' 

(Iclufdo em Ordem do Dia 
nos termos do art. 10~ § 10, 
da Resolução no 1~7. de 
1990) 

votação, em turno único do 
veto parcial aposto ao Pro
jeto de Lei do DF nQ 45, de 
1990, que dispõe sobre o re
gime jurídico dos servidores 
civis das fundações públicas 
do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

-4-

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N~ 22, ·oE 1989 

(Incluido em Ordem do Dia 
nos termos do art. 376, e, 
do Regimento Interno.) 

votação, em turno único, do 
Projeto do Decreto Legisla
tivo n~ 22. de 1989 (n~ 
155/86. na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto 
da Convenção n~ 147 da Orga
nização Internacional do 
Tr-aba 1 ho - OIT sobre normas 
mfnimas da Marinha Mercante. 
adotada em Genebra. em 1976, 
durante a Sexagésima Segunda 
Sessão da Conferência Inter
nacional do Trabalho, tendo 

PARECERES orais sob n~ 306, 
de 1990, das comissões: 

de Relações·Exterio~es e 
Defesa Nacional - 1Q pronun
ciamento: concluindo por di
ligência junto ao Ministério 
do Trabalho e audiência da 
Comissão de Constituição, 
J.ustiça __ e Cidadania; 

2~ ~ronunciamento: favorável 
quanto ao mérito; e; 

- de Constituição, justiça 
e Cidadania, pela constitu
cionalidade e jurid1cfdade 

-s 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N~ 37, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 376~ 
e. do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único. do 
Projeto de Decreto Leg1st&-
tfvo n.Q. 37 de 1990 (nR 
1a1/89, na câmara dos Depu
tados)~ que aprova os textos 
do Acordo de Cooperação 
Cientifica~ Técnica e Tecno
lógica e do Protocolo Com
plementar ao Acordo de coo
peração Cientifica. Técnica 
e Tecnológica, celebrado em 
Maputo, em 1~ de junho de 
1989, entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil 
e o Governo da República Po
pular de Moçambique, te~do 

PARECER FAVORÁVEL, proferi
do em p1enâr1o, da Comissão 

- de Relações Exterto~es e 
Defesa Nacional. 

-6-
~ROJETO DE LEI DO DF 

N~ 53, OE 1990 

(Incluído em 
nos termos do 
parágrafo único 
Interno.) 

Ordem do Dia 
art. 353, 

do Regimento 

Discussão. em turno ú~ico~ 
do Projeto de Le1 do DF n 
53, de 1990, de inic1ativa 
do Governador do Oist~ito 
Federal, que autoriza a Com
panhia Imobiliária de Brasi
l1a Terracap, a doar os 
imóyeis que especifica e dá 
outras p~ovidêncfas (depen
dendo de parecer). 

-7-

PROJETO DE LEI DO DF 
N~ 43 DE 1990 

(Em regime de urgência. nos 
termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único~ 
do Projeto de Lei do DF n 
43, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Ofstrfto 
Federal, que dispõe sobre o 
aproveitamento de servidores 
na carreira Administração 
Pública da Fundação Zoobotâ
nica do Distrito Federal. 
criada pela Lei n~ 82, de 29 
de dezembro de 1989, e d~ 
outras providências (depen
dendo do parecer) 

-a
PROJETo DE LEI DO DF 

N~ 55. de 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 
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Discussão, em turno único1 do Projeto de Lei do OF n 
55~ de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal, que cria a carreira 
Assistência Vurfdica, das 
Fundações Públicas do Dis
trito Federal e seus cargos, 
fixa os valores de seus ven
cimentos e dá outras provi
dências (dependendo de 
parecer). 

-s-
PRO~ETO DE LEI DO SENADO 

w~ 166, de 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Lei do Senado n~ 
166, de 1990, de autoria do 
Senador Odaclr Soares, que 
regulamenta o art. 174, §§ 
3~ e 4~ da Constituição, 
tendo 

PARECER, proferido em Ple
nário, da Comissão 

- de assuntos sociais, fa
vorável ao projeto com emen
da que apresenta, de n~ 1-
CAS, 

- 10 -

PROuETO DE RESOLUÇÃO 
N2 52, de 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação em turno único, do 
Projeto de Resolução n~ 52, 
de 1990, (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu 
parecer), que autoriza o Go
verno do Estado do Rio Gran
de do Sul a emitir e colocar 
no mercado cinco bilhões, 
cento e vinte e cinco mil
hões de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul - LFT/~S. 

- 11 

PROuETO OE RESOLUÇão 
N,2 47, de 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único~ 
do Projeto de Resolução n 
47, de .1990, de autor1a do 
Senador Fernando Henrique 

Cardoso e outros Senhores 
Senadores, que dispõe sobre 
a realização de concurso pú
blico para o preenchimento 
de cargos para a Câmara Le
gislativa do Distrito Fede
ral e determina outras pro
vidências (dependendo de 
parecer). 

12 -

Votação. em primeiro turno. 
da Proposta de Emenda à 
Constituição n~ s. de 1989, 
de autoria do Senador Marco 
Macie1 e outros Senhores Se
nadores, que acrescenta 
parágrafo ao art. 159 e al
tera a redação do inciso II 
do art. 161 da Constituição 
Federa 1. 

13 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à 
Constituição n~ 5. de 1989, 
de autoria do Senador Nelson 
Carneiro e outros Senhores 
Senadores~que dispõe sobre a 
remuneraçao dos Deputados 
Estaduais e dos Vereadores. 

14 

Votação, em primeiro turno, 
da proposta de Emenda à 
Constituição n~ 6, de 1989, 
de autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senho
res Senadores, que acrescen
ta artigo ao texto constitu
cional prevendo a criação e 
definindo a competência do 
Conselho Nacional de Remune
ração Púb1ica. 

15-

Votação, em primeiro turno. 
da Proposta de Emenda à 
ConsXituição n~ 1, de 1990, 
de autoria do Senador Mareio 
Lacerda e outros Senhores 
SenadOres, que acrescenta 
dispositivos ao Ato das Dis
posições Constitucionais 
Transitórias da Constituição 
Federa 1. 

16 

Discussão, em turno suple
mentar, do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do DF n~ 33, 
de 1990, de iniciativa da 
Comissão do Distrito Federa1 
(apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carva1ho). 
que dispõe sobre a criação 
de Quadro de Pessoal da Câ
mara Legislativa do Distrito 
Federal e dá outras prov1-
dências, tendo 

PARECER. sob nA 296, de 
.1990. da Comissão 

Diretora, oferecendo a 
redação do vencido. 

- 17-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N" 2, DE 1990 

(Incluída em Ordem de Dia 
nos termos do art. 358 do 
Regimento Interno.) 

Suspende a aplicação do 
art. 62 e altera o § 2~ do 
art. 64 da Constituição 
Federa_l. (1.12. signatário: Se
nador Mata-Machado.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levant~-se a sessão às 
16 hoPas e 28 minutos.) 

EXTRATO DE CONV~NIO 

Espécie: Convénio n.i2. 2/90. 
.celebrado entre a Central de 
Medicamentos - Cerne e o Se
nado Federal 

Objeto: Fornecimento, pela 
Cerne. ao Senado, de medica
mentos essenciais, visando 
ao desenvolvimento do pro
grama de assistência farma
cêutica. 

Crédito pelo qual correrá a 
despesa: A conta do Programa 
de Trabalho 
01.078.0428.2004/0001, Natu
reza da Despesa 
3490.3022/8. 

Empenho: Foi emitida a Nota 
de Empenho n~ 00193/7, de 6-
3-90. 

Vcúor: Estimado em Cr$ 
60.000,00 (sessenta mil cru
zeiros). 

Vigência: 21-9-90 a 20-9-
91. 

Signatários: Pela Cerne: 
Dr .. Antônio Carlos Alves dos 
Santos. Presidente. e 
Dr. Mário Frederico Carneiro 
Cilento. Diretor de Produção 
e Distribuição. Pelo Senado: 
Dr . .José Passos 
Pórto. Diretor-Geral. 
- Amaury Gonçalves 
Martins, Diretor da subse
cretaria de Administração de 
Material e Património. 



República Federativa do Brasa 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Congresso 

Nacional aprovou, nos termos 
do art. 49, inciso~. da Cons
tituição, e eu, Nelson carnei
ro~ Presidente do Senado Fede
r~l. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

NO 31, DE 1990 

Aprova o texto do Convê
nio de Coo~eração ~dlclá
rfa em Matéria Civil, cele
brado entre o Governo da 
República Federativa do 
Brasil e o Reino da Espa
nhat em Madrid, em 13 de 
abril de 1989. 

Art. 1~ É aprovado o texto do 
Convênio de Cooperação Judici
ária em Matêria Clvil, cele
brado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o 
Reino da Espanha, em Madrid, 
em 13 de abril de 1989. 

Art. 2~ Quaisquer ates ou a
justes comolementares de que 
possa resultar a revisão ou 
modificação do presente docu
mento são sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional. 

Art. 3~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua pub1 icação. 

senado Federal, 16 de outubro 
de 1990. - Senador Nelson Car
neiro. Presidente. 

CONVÊNIO DE COQPERACÃO 
~UDICIARIA EM MATERIA CIVIL, 

. ENTRE O GOVERNO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O REINO DA ESPANHA 

o Governo da República Fede
rativa do Brasil 

e 

o ~eino da Espanha, 

Conscientes dos profundos 
vfnculos histó~icos que unem 
ambas Nações, e 

Desejando traduzi-los em ins
trumentos jurfdicos de coope
ração no âmbito civil, 

Decidiram concluir um Convê
nio de Cooperação Judtciária 
em Matéria C i vi 1 .e. para tal 
fim, convieram nas seguintes 
disposic;:c3as: 

CAPÍTULO 

Cooperação ~udiciãria 

ARTIGO 

1 . Os estados contratantes 
comprometem-se a prestar um ao 
outro ampla cooperação judici
ária em matéria civil, comer
cial. trabalhista e de conten
cioso administrativo. 

2. Os_ Minis'térios da Justiça 
dos dois Estados. com o 
caráter de autoridade central, 
transmitirão ·e receberão as 
solicitações de cooperação ju
diciária, remetendo-as aos or
gãos competentes para cumpri
mento. 

3. Os funcioná~ios consulares 
manterão a competência que lh
es atribuem os tratados inter
nacionais de que ambos Estados 
sejam partes. 

I 

CAPÍTULO II 

Cartas Rogatórias 

ARTIGO 2 

Cada Estado terá a faculdade 
de transmitir. na forma do ar
tigo primeiro~ as cartas roga
tórias or,iginadas de processos 
referentes às matérias objeto 
deste convênio às autoridades 
judiciárias encarregadas de 
seu cumprimento no outro 
Estado. 

ARTIGO 3 

1. Os documentos judiciais 9u 
extrajudiciais referentes as 
matérias objeto _deste convênio 
poderão ser transmitidos: 

a) por comunicação entre os 
Ministérios da Justiça; 

b) por remessa direta das au
toridades ,e funcionários do 
Estado requerente ao Ministé
rio da Justiça do Estado 
requerido; 

c) por via d1p1omática. 

ARTIGO 4 

1. Os pedidos de comunicação 
de ates judiciais serão redi
gidos em formulários bilfn
gües. conforme os modelos ane
xos ao presente convênio. As 
partes em branco serão preen
chidas no idioma do Estado 
requerente. 

2. -Os documentos que compõem 
o ato judicial a ser comunica
do serão redigidos no idioma 
do Estado requerente; entre
tanto. serão traduzidos para o 
idioma do Estado requerido. se 
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PASSOS PORTO 
Otretor·Geral do Sen~~do Feder•l 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor ElcecutiYo 
CESAR·AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administro~tivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor lndustriJII 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Otretor Adjunto 

solicitado pelo destinatário. 
cabendo ao Estado requerido as 
despesas da tradução. 

ARTIGO 5 

1. A comunicação de atos ju
diciais será feita de confor
midade com a lei do Estado 
requerido. 

2. A prova da comunicação 
será feita por formulário · bi
lingOe. segundo o modelo anexo 
ao presente convênio. As par
tes em branco serão preenchi
das no idioma do Estado reque
rido. 

3: A prova da comunicação 
incluirá a forma. o lugar, a 
data e o nome da pessoa à qual 
Toi entregue e, se for o caso, 
a recusa do recebimento ou os 
fatos que o impediram. 

ARTIGO 6 

1. Quando uma carta rogat6ria 
for expedida ao outro Estado 
Contratante, para fim de cita
ção. e não havendO comparecido 
o réu, D órgão jurisdicional 
do Estado requerente suspende
rá o processo até ~ue se~a 
juntada prova de seu cumpr,
mento. 

2. Cessará a suspensão quando 
concorrerem as seguintes cir
cunstâncias: 

a) o documento tenha sido re
metido nos termos do presente 
convênio; 

b) tiver transcorrido. desde 
a data do envio, um prazo que 
o órgão jurisdicional fixará. 
considerando as circunstâncias 
do caso, e que será de, pelo 
menos, seis meses; 

c) não tenha havido manifes
tação do Estado requerido, a
pesar das diligências oportu
namente feitas perante as suas 
autoridades competentes. 

3. o disposto no presente ar
tigo não impedirá a adoção de 

EXPEDIENTE 
CENT110 CIIIÂRCO 00-FEDEIIA&. 

.,..._OOCONGMAO-L 
1mpresso sob • responsatHildlde doi Meu do Scnol;dO Feder .. 

ASSINATURAS 

Se"'estral ..• ·····-·············-····························- Cl$ l.ll69,00 

medidas provisórias ou caute
lares. 

ARTIGO 7 

i. Na hipótese de sentença 
proferida à reve1ia. em pro
cesso no c:1ua 1 a c i taçáo tenha• 
sido feita mediante carta 
rogatória, de acordo Com este 
convênio, o órgão jurisdicio
nal do Estado requerente terá 
a faculdade de eximir o réu da 
preclusão para o efeito de in
terpor recurso. se concorrerem 
às seguintes condições: 

a) o réu, sem culpa de sua 
parte, não teve conhecimento 
da ação ou da sentença nela 
proferida, a tempo de apresen
tar defesa ou interpor recur
so; e 

b) as alegações do réu pare
cerem, em princfpio, proceden
tes. 

2. Para eximir-se da preclu
são, a petição do réu deverá 
ser apresentada no prazo de 
dois meses. a contar do dia em 
que tomou conhecimento da sen
tença proferida à revelia. 

ARTIGO 8 

~.o cumprimento da carta ro
gatória só poderá ser recusa~o 
quando seu objeto estiver fora 
das atribuições da autoridade 
judiciária do Estado requerido 
ou seja suscetível de atentar 
contra sua soberania ou segu
rança. 

2. o cumerimento da carta ro
gatória nao poderá se~ recusa
do sob fundamento de que a lei 
do Estado requerido estabelece 
uma competência internacional 
exclusiva para o assunto, ou 
não reconhece vias jurídicas 
semelhantes às adotadas pelo 
Estado requerente, ou ainda 
porque conduza a resultado não 
admitido pela lei do Estado 
requerido. 

ARTIGO 9 

As cartas rogatórias não com
preendidas na hipótese do ar
tigo 4, parágrafo 2. e os do
cumentos que as acompanham se
rão redigidos no idioma do Es
tado requerido, ou s~rão acom
panhadas de traduçao para o 
r·eferido idioma. 

ARTIGO 1 O 

A autoridade requerida infor
mará data e lugar em que será 
cumprida a diligência solici
tada, a fim de que possam 
assisti-la as autoridades, as 
partes interessadas e seus re
presentantes. Tal comunicação 
poderá ser feita por intermé
dio das autoridades centrais 
ou diretamente aos interessa
dos. 

ARTIGO 11 

1. A autoridade judicial que 
der cumprimento a uma carta 
rogatória aplicará a lei 
interna. As perguntas a serem 
apresentadas aos peritos e 
testemunhas deverão constar da 
carta rogatória, e as respec
tivas respostas serão trans
critas integralmente, na medi-
da_ do possfve_l_. ____ _ 

2. Serão igualmente atendidas 
as indicações especiais feitas 
pela autoridade do Estado re
Querente. se estas não forem 
contrárias à ordem pública do 
Estado requerido. 

3. As cartas rogatórias serão 
cumpr f das com··ca.táter de ur
gência. 

ARTIGO 12 

1. Para o cumprimento da car
~a rogatória. a autoridade re
querida utilizará os meios co
ativos previstos por sua lei. 

2. Os documentos aue certifi
quem o cumprimento da carta 
rogatória serão transmitidos 
por meio das autoridades cen
trais. 
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carta não for 
... _ .. .,... ·-· ........... do ou em parte~ 
a autoridade requerente sara 
informada imediatamente desse 
fato e dos motivos do 
impedimento. 

ARTIGO 13 

O cumprimento da carta roga
tória não dará lugar a nenhum 
reembolso, salvo as indeniza
ções a testemunhas~ honorários 
de perito. despesas com tradu
ções e as decorrentes da ob
servância das indicações espe
ciais feitas pelo Estado re
querente. 

ARTIGO 14 

Caso o endereço do destinatá
rio do documento ou da pessoa 
a ser ouvida for incompleto ou 
inexato, a autoridade requeri
da ainda assim tomará as medi-

, das cabíveis para sua 1oca11-
zação. Para este fim, poderá 
pedir ao Estado requerente in
formações suplementares que 
facil1tem a identificação e 
localização dessa pesso.a. 

CAPÍTULO II I 

Reconhecimento e execução de 
decisões judiciais, transações, 

laudos arbitrais e documentos 
com força executória 

ARTIGO. 15 

1. As decisões judiciais pro
~eridas pelos tribunais de um 
Estado contratante, em matéria 
civil, comercial e trabalhista 
serão reconhecidas e executa
das no outro Estado, de acordo 
com as disposições deste con
vênio. 

2. Entendem-se por decisões 
judiciais as sentenças. tran
sações judiciais, mandamentos 
ou resoluções similares que 
ponham fim ao processo. 

3. Consideram-se incluídas no 
âmbito da cooperação as deci
sões proferidas em processos 
de jurisdição voluntária. 

4. Consideram-se também com
preendidas as sentenças pe
nais, guando se refiram às 
conseqüências civis do crime. 

ARTIGO 16 

Ficam exclufdas do artigo 15 
as seguintes matérias. cujo 
reconhecimento e execução cor
rerão de conformidade com a 
lei interna de cada Estado: 

a) estado e capacidade das 
pessoas e direito de fami1ia, 
quando se trate de sentenças 
constitutivas ou declarató
rias; exceto as decisões refe
rentes a obrigações pecuniári
as decorrentes de tal declara-
ção. observado o ~isposto no 
artigo seguinte; 

b) obrigações alimentfcias 
relativas a menores; 

c) sucessões; 

d) falências, concursos de 
credores e procedimentos aná
logos; 

e) matéria 
social; 

de previdência 

f) danos de origem nuclear. 

ARTIGO 17 

de coisa julgada ou ser execu
tada, ou quando se formular 
oposição, casos em que se 
observará o trâmite previsto 
para a execução. 

2. Admite-se o reconhecimento 
parcial sempre ~ue o conteúdo 
da decisão o permita. 

ARTIGO 19 

Para ~ue a decisão proferida 
em um Estado possa ser reco
nhecida no outro. serão indis
pensáveis os seguintes requi
s1tos: Para efeitos do presente con

vênio, considera-se tribunal 
competente: 

a) que haja sido pronunciada 
de obrigaçõ- por tribunal competente, nos 

,termos deste convênio; 
I - Em 

es: 
matéria 

a) aQuele eleito pelas par
tes, desde ~ue pertença ao Es
tado contratante do domicilio 
de uma delas, e ~ue a cláusula 
de eleição de foro conste de 
instrumento referente à rela
ção jurídica concretamente de
termlnada ey ainda, que tal 
competência não tenha sido es
t :~bel eç i d_a de modo abusivo; 

b) subsidiar1amente, o do Es
tado contratante onde, ao ser 
proposta a ação, o réu tiver 
seu domicflio ou residência 
habitual ou, em caso de pessoa 
jurfdica, o do lugar de sua 
sede ou estabelecimento 
principal. Se, entretanto, no 
momento da propositura da a
ção. o réu mantiver estabele
cimento, sucursal ou agência 
com organização própria em lo
cal diverso. neste poderá ser 
demandado quando o litígio se 
referir a atividade desenvol
vida em tal estabelecimento, 
sucursal ou agência. 

II - Em matéria de obriga
ções extracontratuais. o do 
Estado con~ratante onde se 
produziram os fatos geradores 
da obrigação, ou, à escolha do 
autor, o do Estado contratante 
onde se produziram os efeitos 
danosos. 

III -Para as ações relativas 
a bens, o do lugar onde se 
encontram. 

IV - Para as obrigações 
pecuniárias em matéria de di
reito de família, o do Estado 
contratante, do domicílio ou 
da residência habitual do réu. 

ARTIGO 18 

1. As decisões judiciais enu
meradas no artigo 15 serão 
reconhecidas: 

a) no Brasil, mediante prévia 
homologação pelo Supremo Tri
buna 1 Federa 1 ; 

b) na Espanha, sem necessida
de de procedimento algum, sal
vo se deverem produzir efeitos 

b) ~ue seja executória no Es-
tado de orl gem; 

c) que o réu tenha sido regu
larmente citado de acordo com 
a lei do Estado onde tenha 
sido proferida a sentença. 

ARTIGO 20 

A competência do tribunal do 
Estado de origem será reconhe
cida para o pedido reconven
ciona1 se, quanto a este, o
correr alguma das hipóteses 
enumeradas no artigo 17. ou se 
tal pedido derivar do mesmo 
fato em que se fundamentou o 
pedido principal. 

ARTIGO 21 

O reconhecimento e a execução 
de sentença poderão ser dene
gados em qualquer dos seguin
tes casos: 

a) se a obrigação objetivada 
no pedido for 111cita no Esta
do requerido; 

b) se a dec1são for manifes
tamente imcompatível com a or
dem pública do Estado 
requerido; 

c) se estiver pendente ante 
um tribunal do Estado reque
rente um litígio entre as mes
mas partes, com o mesmo objeto 
e fundado nos mesmos termos. a 
menos que a ação tenha sido 
proposta anteriormente no Es
tado de origem; 

d) se já tiver sido proferi
da. sobre o mesmo litígio, de
cisão no Estado requerido ou 
em terceiro Estado, sendo es
ta, na hipótese, susceptível 
de reconhecimento no Estado 
requerido. 

ARTIGO 22 

São tribunais competentes 
para o reconhecimento e a 
execução~ 

a) no Brasil, para o reconhe
cimento, o Supremo Tribunal 



5628 Outubro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Quarta-feira 17 

Federal; para a execução, os 
juizes federais; 

b) na Espanha, os juizos de 
primeira instância. 

ARTIGO 23 

O processo de reconhec1men~o 
e execução reger-se-á pela lei 
do Estado requerido. sem pre
jufzo do disposto no presente 
convênio, e, em especial, nos 
artigos subseqüentes. 

ARTIGO 24 

1. Em nenhum caso proceder
se-á ao reexame do mérito da 
causa. ressalvado o controle 
~ormal para comprovação de o
corrência dos reQuisitos esta
belecidos no artigo 19. 

2. Presumir-se-ao provados os 
fatos Que serviram para funda
mentar a competência do tribu
nal que proferiu a decisão. 

S. O reconhecimentô ou a exe
cução não poderão ser negados 
por haver o tribunal que pro
feriu a decisáo aplicado lei 
diTerente da que seria cabível 
segundo as regras do Direito 
Internacional Privado do Esta
do requerido. 

ARTIGO 25 

A parte ciue pretenda o reco
nhecimento ou a execução 
deverá apresentar cópia inte
gral. autêntica ou autentica
da. da decisão. bem como cer
tidão de que esta seja execu
tória e. ainda, de que a cita
ção do réu foi regular. 

ARTIGO 26 

Iniciado o processo. poderão 
ser requeridas medidas assecu
ratórias ou cautelares perante 
tribuna1 competente, segundo a 
lei do Estado requerido. 

ARTIGO 27 

O disposto no presente convê
nio apllca-se. no que couber, 
ao reconhecimento e execução 
dos laudos arbitrais. 

CAPÍTULO IV 

Força probatõria· e 
execuçao de documentos 

com força execut f v a 

ARTIGO 28 

Os documentos com força exe
cutiva formalizados perante 
autoridade de um Estado con
tratante terão, no outro Esta
do. a mesma To~ça p~obatória 
que os documentos formalizados 
nesse Estado. 

ARTIGO 29 

EstaOo contratante, serão de
clarados executórias no outro 
Estado. de acordo com a 1ei do 
Estado em que se solicita a 
execução. A autoridade compe
tente para a execução verifi
cará unicamente se os documen
tos reúnem os ~equisitos ne
cessários para a execução no 
Estado de origem e se a execu
ção pedida não é contrária à 
ordem pública do Estado reque
rido~ 

CAPÍTULO V 

Disposições Gerais 
ARTIGO 30 

Para os fins deste convénio, 
os documentos emitidos pelas 
autoridades judiciárias ou por 
outras autoridades de um dos 
estados contratantes. bem como 
os documentos que certifiquem 
o teor e a data, a autentici
dade da assinatura ou a con
formidade com o original, es
tarão dispensados de legaliza
ção, apostila ou formalidades 
análogas, quando apresentados 
a uma autoridade judiciária do 
outro estado. 

ARTIGO 31 

As autoridades centrais, para 
fins de cooperação judiciária. 
se não houver obstáculos de 
ordem pública. poderão solici
tar. uma à outra. informações 
ou pesquisas referentes a pro
cessos ex.i stentes em seus tri
bunais e transmitir, gratu1ta
mente. cópias de decisões ju
diciais. 

ARTIGO 32 

As autoridades centrais, me
diante so1icitaçáo. informarão 
uma à outra. a respeito das 
normas 1egaisy em vigor ou 
derrogadas. de seus respecti
vos ordenamentos. 

ARTIGO 33 

A prova das disposições le
gais ou consuetudinárias de um 
dos estados eoderá ser feita. 
perante os tribunais do outro 
estado, com base nas informa
ções fornecidas pelos funcio
nários consulares do estado 
cujo direito se quer provar. 

ARTIGO 34 

1. Os nacionais de um estado 
contratante beneficiam-se, no 
território do outro estado, no 
que se refere à sua pessoa e 
aos seus bens, dos mesmos di
reitos e da mesma proteção ju
ridica que os nacionais deste 
último, tendo livre acesso aos 
tribunais para defesa de seus 
direitos e interesses. 

do as leis de qualquer dos es
tados gozarão dos mesmos hene
fícios. 

ARTIGO 35 

1. Aos nacionais de um estado 
contratante não poderá ser im
posta caução, depósito ou 
qualquer outro tipo de garan
tia, em virtude de sua condi
ção de estrangeiros ou por não 
serem residentes ou domicilia
dos no território do outro 
estado. Igual regra será apli
cada aos pagamentos exigfveis 
das partes ou intervenientes 
para ~arantia das custas 
judicia1s. 

2. Os mesmos benefícios serão 
aplicados às pessoas jurídicas 
constituídas ou registradas 
segundo a lei de qualquer dos 
estados. 

3. Se a pessoa dispensada da 
caução ou depósito for conde
nada ao pagamento das custas 
do processo, mediante sentença 
transitada em julgado proferi
da pela autoridade judiciária 
de uma das partes. a sentença 
será executada sem custas, a 
pedido de quem de direito. no 
território da outra parte. A 
autoridade judiciária compe
tente eara deliberar sobre a 
execuçao limitar-se-á a decla
rar se a sentença sobre as 
custas é exeqOfvel. 

ARTIGO 36 

1. Os nacionais de um estado 
contratante gozarão do benefi
cio da just1ça gratuita nas 
mesmas condições dos nacionais 
do outro estado, qualquer que 
seja o lugar de sua residência 
habitual. inclusive em tercei
ro estado. 

2. os pedidos de beneffcio de 
justiça gratuita e seus docu
mentos podem s~r transmitidos 
por intermédio das autoridades 
centra1s. 

3. A pessoã_c_a __ quem for defe
rido o beneficio da. justiça 
gratuita no estado de origem 
gozará. no estado requerido. 
do mesmo beneficio sem novo 
exame e nos limites previstos 
em lei. no que concerne às co
municações referentes à sua 
causa e ao cumprimento da car
ta rogatória; com exceção das 
indenizações pagas aos peri
tos, para os ates e procedi
mentos de reconhecimento e e
xecuç~o da decisão, assim como 
para o procedimento da execu
ção da decisão do exequatur, 

independentemente de ~ualquer 
reembolso de despesas pe1o es
tado requerente ao estado 
reQuerido. 

ARTIGO 37 

Os documentos referidos 
ar~igo 28, executórias em 

no 2. As pessoas jurídicas cons- 1. Os estados contratantes 
um titufdas ou registradas segun~ enviarão um ao outro, a pedido 
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e gratuitamente. certidões de 
ates do registro civil de seus 
nacionais. Esta transmissão 
será efetuada por via diplomá
tica ou consular. Entretanto. 
os nacionais de quaisquer dos 
dois estados podem dirigir•se 
diretamente à autoridade com
petente do outro estado. me
diante pagamento das custas 
previstas na lei do estado re
querido. 

2. Os a tos de estado c i vi 1 
formalizados ou transcritos 
nas repartições consulares de 
cada estado terão a mesma va
lidade que os atos de estado 
civil formalizados no outro 
estado. 

ARTIGO 38 

Nenhuma disposição do presen
te convênio pode ser interpre
tada de forma que interfira na 
aplicação da Convenção de Vie
na sobre Relações Consulares. 

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 

ARTIGO 39 

As questões decorrentes da 
aplicação do presente convênio 
serão resolvidas por via di
plomática. 

ARTIGO 40 

1. O presente convênio está 
s~jeito a ratificação e entra
ra em vigor no último dia do 
mês seguinte à troca dos ins
trumentos de ratificação, que 
será na cidade de Brasilia. 

~· .Q presente convênio 
v1gorara por tempo indetermi
nado. Qualquer dos estados 
poderá denunciá-lo mediante 
notificação escrita, transmi
tida por via diplomática. A 
denúncia surtirá efeito a par
tir do último dia do sexto mês 
seguinte ao da notificação. 

Feito em Madri, aos 13 dias 
do mês de abril de 1989, em 
dois exemplares originais. nos 
idiomas português e espanhol, 
sendo ambos os textos igual
mente autênticos. - Pelo Go
verno da República Federativa 
do Brasil: Roberto de Abreu 
Sodré - Pelo Reino da 
Espanha: Franc;seo Fernández 
Ordóàez. 

CONVêNIO DE COO~ERAÇÃO 
~UDICIARIA EM MATÉRIA CIVIL 
ENTRE A ESPANHA E O BRASIL, 

ASSINADO EM MADRI, NO 
DIA 13 DE ABRIL DE 1989. 

CONVENIO DE COOPERACION 
~URIDICA EN MATERIA CIVIL 

ENTRE ESPAAA Y BRASIL, 
FIRMADO EN MADRID EL DIA 

13 DE ABRIL DE 1989. 

ELEMENTOS:ESSENCIAIS DO ATO 

(Artigo 1) 
ELEMENTOS ESENCIALES OEL 

DOCUMENTO (Articulo 4) 

Autoridade so1icitante: 

Autoridad solicitante: 

Identidade ou endereço da 
pessoa interessada na trans
missão do documento: 

Identidad y dirección de la 
persona interesada en la 
transmisión del documento: 

Identidade das partes: 

Identfdad de las partes: 

Natureza e objeto do ato: 

·Natura 1 eza 
documento: 

y objeto del 

Natureza e objeto do processo 
e valor da causa: 

Naturaleza y objeto del liti
gio y cuantia: 

Data é lUgar dO comparecimen
to; 

Fecha y lugar de la compare
cencia: 

Autoridade que proferiu a de
c1são: 

Autoridad que dictó la deci
siõn: 

Data da decisão: 

Fecha de la decisión: 

Indicação dos prazos que fi
guram no documento: 

Indicación de los plazos que 
figuran en el documento: 

ARTIGO 4 

1. Os pedidos de comunicação 
de atas judiciais serão redi
gidos em formulários bi1in
g0es. conforme os modelos ane
xos ao presente convênio. As 
partes em branco serão redigi
das no idioma do estado 
requerente. 

2. Os documentos que compõem 
o ato judicial a ser comunica
do serão redigidos no idioma 

do estado requerente; entre
tanto. serão traduzidos para o 
idioma do estado requerido, 
por solicitação do destinatá
rio. cabendo ao estado re~ue
rido as despesas da tradução. 

ARTÍCULO 4 

1. Las solicitudes de notifi
cación se redactarán en formu
larias bflfngües según los mo
delos anejos al presente con
vênio. Las partes en blanco 
se redactarán en la 1engua del 
estado requirente. 

2. Los documentos cuya noti
ficación se solicite se 
redactarãn en 1a lengua de1 
estado requirent~; si~ embar
go, se traduciran a la lengua 
del estado requerido, si lo 
solicitase el destinatario, 
corriendo a cargo del estado 
requerido los gastos de tra
ducción. 

Autoridade solicitante: 

Autorfdad solicitante: 

CERTIDÃO (1) (Art1go 5) 

CERTIFICACION (1) (Articulo 5) 

A autoridade infra-assinada 
tem a honra de certificar: 

La autoridad abajo firmante 
tfene la honra de certificar: 

QUE A ENTREGA FOI FEITA 

QUE LA ENTREGA FUE HECHA 

Data: 

Fecha: 

Em (localidade. rua. número) 

En (loca1idad, ca11e, número) 

Como se segue: 

Em la siguiente forma: 

Os documentos mencionados no 
pedido foram entregues a: 

Los documentos mencionados en 
la solicitud fueron entregados 
a: 

Identidade da pessoa 

Identidad de la persona 

(1) Este atestado é preenchi
do na língua do estado reque
rido. 

(1) Esta ficha se cumplimen
tará en la lengua del estado 
requerido. 
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1 - ATA DA 157• SESSÃO, ·EM' 
16 DE OUTUaRO DE 1990 

1 . 1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do·Pr.e
Sidente da República 

- N" 196/90 (n• 731/90, na 
origem) de agradecimento de 
comunicações. 

Submetendo à deliberação 
do Senado Federal a escolha 
de nome indicado pare exer
cer função cujo provimento 
depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N° 197/90 (n° 732/90, na 
oriQem), referente à e~co
lha do Sr. Fe1ix Baptista 
de Faria. Minist~ de Pri
meir~ Classe. da Carreira 
de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do 
Senegal. 

1.2.2 Aviso do secretá-
rio-Geral da Presidência da 
República 

- N~ 1.289/90, encaminhan
do informações prestadas 
pelo Ministerio do Exército 
sobre os quesitos constan
tes do Requerimento nA 336, 
de 1990, do Senador Uutahy 
Magalhães. 

1.2.3- Discursos do Expe
diente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
-Proibição de publicidade 
do fumo e do álcool, na 
França. 

SENADOR ANTÔNIO LUIZ MAYA 
- Fenômeno dos votos bran
cos e nulos na última 
eleição. 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR 
- Proposta do governo bra
sileiro junto aos bancos 
credores, para renegociação 
da dívida externa. 

1.2.4- ReQuerimento 
- N~ 358/90, de autoria do 

Senador Odacir soares, so
licitando inclusão em Ordem 
do Dia do Projeto de Lei do 
Senado n~ 88/90, que dispõe 
sobre a exploração dos ser
viços de telecomunicações. 

1 .~ - ORDEM DO DIA 

Veto parcial aposto ao 
Projeto de Lef do DF n~ 39, 
de 1990, que dispõe sobre a 

SUMÁRIO 

reajuste de vencimentos e 
sa1àr1os dos servidores ci
vis da administração dire
~a. autárquica, fundacional 
e indireta do Distrito fe
dera 1 , e dá outras provi
dências. Votação adiada 
por falta de QUorum. 

Veto total aposto ao Pro
jeto de Lei do DF n~ 41, de 
1990, de autoria do Senador 
Maurfcio Corrêa, que regu
lamenta o art. 39 da Cons
tituição, relativo ao regi
me jurídico dos servidores 
das fundações públicas do 
Distrito Federal e dá ou
tras providênclas. Vota
ção adiada por falta de 
quorum~ 

Veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei do DF nR 45~ 
de 1990. que dispõe sobre o 
regime juridico dos servi
dores civis das fundaç6es 
públicas do Distrito Fede
ral, e dá outras providên
cias. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legis
lativo nR 22. de 1989 (n~ 
155/86, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o 
texto da Convenção n~ 147 
da OrQanização Internacio
nal do Trabalho- OIT, so
bre normas mfnimas da Mari
nha Mercante, adotada em 
Genebra. em 1976, durante a 
Sexagésima Segunda Sessão 
da Conferência Internacio
nal do Trabalho. Votação a
diada por falta de quo
rum. 

Projeto de Decreto Legis
lativo n~ S7, de 1990 (n~ 
131/89. da Câmara dos 
Deputados). que aprova os 
textos do Acordo de Coope
ração Científica, Técnica e 
tecnológica e do Protocolo 
Complementar ao Ayordo de 
Cooperação Cientif1ca, Téc
nica e Tcnológica. celebra
dos em Maputo, em 1A de ju
nho de 1989, entre o Gover
no da República Federativa 
do Brasil e o Governo da 
República Popular de Moçam
bique. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado 
n~ 166. de 1990, de autoria 
do Senador Odacir Soa~es, 
~ue regulamenta o art. 174, 
§§ 3~ e 4~. da Constitui-

-- ção . Votação adi ada por 
falta de quorum. 

Projeto _de Reso 1 ução n,Q. 
52, de 1990 (apresentado 

pela Comissão de Assuntos 
Econômicos como conclusão 
de seu parecer), que auto
riza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir 
e colocar no mercado cinco 
bi1Mões. cento e vinte e 
cinco milhões de Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Es
tado do Rio Grande Sul 
LFT/RS. Votação adtada por 
falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição nA 3, de 1989, de 
autoria do senador Marco 
Maciel e outros Senhores 
Senadores. que acrescenta 
parágrafo ao art. 159 e al
tera a redação do inciso I 
do art. 161 da Constituição 
Federal . Vatação adiada por 
falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 5, de 1989. de 
autoria do Senador NelSon 
Carneiro e outros Senhores 
Senadores. gue dispõe sobre 
a remuneraçao dos deputados 
estaduais e dos vereadores. 

Votação adiada por falta 
de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 6, de 1989. de 
autorido de senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senho
res Senadores~ Que acres
centa artigo ao texto cons
titucional prevendo a cria
ção e definindo a competên
cia do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Vo
tação adiada por falta 
de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 1, de 1990. de 
autoria do senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores 
Senadores. que acrescenta 
dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitarias da Constitui
ção Federal. Votação adi
ada por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição na 2, da 1990, 
(incluída em Ordem do Dia 
nos termos do·art. 358 do 
Regimento Interno) suspende 
a aplicação do art. 62 e 
altera o§ 2~ do art. 64 da 
Constitui~o Federal. Vo
tação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Lei do DF n~ 
53, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal, que autoriza a 
Companhia Imobiliária de 
erasflia- TERRACAP a doar 
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os imóveis que especifica. 
Aprec I açãc scbrestada. 

Projeto de Lei do OF nA, 
43~ de 1990. de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal. que dispõe sobre o 
aproveitamento de servido
res na carreira Administra
ção Pública da Fundação Zo
obotânica do Distrito Fede
ral~ criada pela Lei n~ 82, 
de 29 de dezembro de 1969. 
Apreciação scbrestada. 

Projeto de Lei do DF nA 
55, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal. que cria a carrei
ra Assistência Juridica das 
fundações públicas do Dis
trito Federal e seus car
gos, fixa os valores de 
seus vencimentos. Apreci
ação sobrestada. 

Projeto de Resolução n~ 
47, de 1990, de autoria do 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso e outros Senhores 
senadores. gue dispõe sobre 
a realizaçao de concurso 
público para o preenchimen
to de cargos para a Câmara 
Legislativa do Dtstrito Fe
deral e determina outras 
providências. Apreciação 
sob restada. 

Projeto de Lei do OF n~ 
33, de 1990. de iniciativa 
da Comissão do Distrito Fe-

deral (apresentado por su
gestão do Deputado Augusto 
carvalho), que dispõe sobre 
a criação de Quadro de Pes
soal da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e dá 
outras providências. A
prec i açãc scbrestada. 

1.3.1 Discurses após a 
Ordem de Dia 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Análise dos vetos apostos à 
Lei n~ 8.078. que dispõe 
sobre o Código de Defesa do 
Consumidor. Término das a
purações das eleições no 
Estado da Bahia. 

SENADOR HUGO NAPOLEÃO 
Concessão do Prêmio Nobel 
da Paz ao Presidente Mikha-
11 Gorbatchev. 

SENADOR ÁUREO MELLO - Do
cumento do Clube de Oireto
res Lojistas Oo Amazonas 
sob o t1tulo nsalve a Zona 
Franca. Presidente•. Nota 
do Governo do Amazonas so
bre a atitude do Ibama na
quele estado. 

SENADOR RONAN TITO. como 
Líder- Ausência de legis
lação para proteger o cida
dão da influência da midia 
e1etrônica principalmente. 

SENADOR NEY MARANHÃO 
Desmentindo notícia publi
cada no jornal Ccrrelc 
Braziliense de hoje, naco
luna Visto. Lido e OUvido e 
atr.ibufda a S. Ex.A 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG - Lançamentd pelo 
Secretário Nacional de Vi
gilância Sanitária. do Mi
nistério da Saúde, ·do 
"Programa Ambienteh. para 
controle de mercúrio e.a
grot6xicos~ bem como fisca
lizar a agua consumida no 
Pafs. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Tragédia ocorrida em Slume
neu - se. em decorrência de 
deslizamentos. 

1.3.2 -Designação da Or-
dem do Dia da próxima 
sessão 

1 .4 - ENCERRAMENTO 

2 - RETIFICAÇÃO 

A ta da 1 054 Sessão, .rea 1 i
zada em 9-8-90. 

3 MESA DIRETORA 

4 LÍDERES E 'VICE-LÍOERES 
DE PARTIDOS . 

5 - COMPOSICÃO DAS COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da 157ª- Sessão, em 16 ,de outubro de 1990 
4ª- Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª- Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Mendes Canal e e Pompeu de Souza 

ÀS 14 HORA$ E 30 MINUTOS. 
ACHAM-SE PRESENTES 05 SRS. 
SENAOORES: 

Aluízio Bezerra Nabor Vú-
nior- Gilberto Miranda- Au
reo Mello Odacir Soares
Ronaldo Aragão - Moisés Abrão 
- Antonio Luiz Maya - Alexan
dre costa - Chagas Rodrigues -
Afonso Sancho - Marco Maciel -
Ney Maranhão - Mansueto de La
vor - João Nascimento - Fran
cis·co Rollemberg Lourival 
Baptista - Jutahy Magalhães -
José Ignácio Ferreira- Gerson 
Camata João Calmon- Jamil 
Haddad - Ronan Tito- Antônio 
Alves -Pompeu de Sousa - Men
des canale- Wilson Martins 
Sflvio Name - Jorge Bornhausen 
-Márcio Berezoski -José Pau
lo.Sisol. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
nale) -A liSta de presença 
acusa o comparecimento de 31 
Srs. Senadores .. Havendo número 
regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, ini
ciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1 2 Secretário procederá 
à leitura do Expediente. 

é lido o $eguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De ag~adeclmentc de comunica
ções: 

NA 196/90 (nA 731/90, na 
origem), de 15 do corrente, 
referente à promulgarão do De
creto Legislativo n 28~ de 
1990. 

Submetendo à deliberação do 
Senado a escolha de.nome indi
cado para função cujo prçvi
mento d~ende de sua 10rev i a 
aquiescência: 

MENSAGEM NQ 197, DE 1990 

(nQ 732/90. na erigem) 

Exce.1entissimos Senhores Mem-
bros do Senado federal : 

De conformidãde com o art. 52 
(item IV) da Constituição Fe
deral, tenho a honra de subme
ter à aprovação de Vossas Ex
celências a escolha. que dese
jo fazer. do Senhor Felix Bap
tista de faria, Ministro de 
Primeira Classe. da Carreira 
de Diplomata. para exercer a 
função de Embaixador do Brasil 
junto à República do Senegal, 
nos termos dos arts. 56 e 58. 
do Regulamento de Pessoal do 
Serviço Exterior. baixado gelo 
Decreto n~ 93.325. de 1~ de 
outubro de 1986~ e de acordo 
com o Decreto n 99.261, de 23 
de maio de 1990. 

2. Os méritos do Embaixador 
Felix Baptista de Faria. que 
me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada 
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Manágua, 
1958/62. 

Segundo-secretário. Ordem do Infante O. Henrique. 
Comendador. Portugal. 

função, constam da anexa in
formação do Ministério das Re
lações Exteriores. 

Nanágua, Encarregado de Negó
arasí1 ia, 15 de outubro de cios. 1.958/62. 

Ordem do Mérito por Serviços 
DistingOidos, Comendador, Pe
ru. 1990. -Fernando Collor. 

INFORMAÇÃO 

curriculum Vitae 

Embaixador Felix Baptista de 
Faria 

Rio de Janeiro/RJ, 13 de fe
vereiro de 1929. 

Filho de Felix de Carvalho 
Faria e Ernestina Baptista de 
Faria. 

Bacharel em Ciências úuridi
cas e Sociais, FNO-UB. 

curso de Aperfeiçoamento de 
Diplomatas, IRBr. 

Professor de Prática Consu
lar. curso de Prática Diplomá
~ica e Consular, 1975. 

Cônsul de Terceira Classe. 6 
de maio de 1953. 

Segundo-secretário, antigüi
dade. 30 de janeiro de 1961. 

Primeiro-Secretário, antigüi
dade, 22 de novembro de 1966. 

COnselheiro. título, 28 de 
outubro de 1969. 

Ministro de Segunda Classe, 
merecimento, 2 de junho de 
1976. 

Ministro de Primeira Classe, 
merecimento, 30 de junho de 
1967. 

Auxiliar do Secretário-Geral
Adjunto para Assuntos da Euro
pa Oriental e Asia, 1962. 

Assiste~e do Chefe da Divi
são da Asia e Oceania, 1962. 

Chefe, interino, da Divisão 
da Asia e Oceania, 1963. 

Auxi1iar do Secretário-Geral
Adjunto para o Planejamento 
Politico, 1964. 

Assessor 
64/66. 

de Imprensa, 19-

Chefe da Divisão de Documen
tação Diplomática, 1973/74. 

Chefe da Divisão Consular e 
de Imigração, 1974. 

Chefe, substituto, do Depar
tamento Consular e Jurídico, 
1975/76. 

Esto·colmo, Legação, Terceiro
Secretárfo, 1955/58. 

Estocolmo, Encarregado de Ne
gócios. 1956. 

Londres, 
67/71. 

Cônsul-Adjunto, 19-

Londres, Encarregado, 1967, 
1968 e 1970. 

Praga, Conselheiro, 1971/72. 

Praga, Encarregado de Negó
cios, 1971/72. 

Moscou, Ministro-Conselheiro, 
1977/80. 

Moscou, Encarregado de Negó
cios~ 1978 e 1980. 

Lisboa, 
1980/84. 

Cônsul-Gera 1 • 

Aman, Embaixador. 1984/90. 

comissãO para a Nova Tabela 
de Mi lhas, 1964 (membro). 

Comissão de 
2/1954 e 3/1954 

!nquéri to nA 
(secretário). 

Comissão de Inquérito, 
10/1964 (presidente). 

n_. 

O Embaixador Felix Baptista 
de Faria se encontra nesta 
data no exercício de suas fun-

Í
ões de Embaixador do Brasil 
unto ao Reino Hachemita da 

uordânia. 

Secretaria de Estado das Re• 
lações Exteriores~ de 1990. 
- ce1 i na Maria Assumpção do 
Valle Pe~eira, Chefe do Depar
tamento do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações 
ExtePio~es e Defesa Nacfo
na 7.) 

AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL DA 

PRESIO~NCIA DA REPÚBLICA 

N~ 1.289/90. de 12 do corren
te, encaminhando informações 
prestadas pelo Ministério do 
Exército sobre os quesitos 
constantes do Requerimento n~ 
338, de 1990, de autoria do 
Senador Uutahy Magalhães. 

(Encaminha-se 
,.eque r'en te . ) 

cópia ao 
À disposição ds Missão da 

China, visita ao Brasil, 1964. 
O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca

Comitiva do MiniStro de Esta- nale) -o Expediente lido vai 
do das Relações Exteriores em à publicação. 
visita à Argentina, 1965. 

Conferência dos Chanceleres 
das Partes Contratantes do 
Tratado de Montevidéu (Alalc), 
Montevidéu, 1965 (membro). 

XX Sessão da Assembléia Geral 
da ONU~ Nova Iorque. 1965 
(membro}. 

Membro da Ordem dos Advogados 
do Bras i 1. 

Ordem do Mérito Naval, Ofi
cial, Brasi1. 

Ordem do Mérito Militar, Ofi
cial, 6ras11. 

Ordem do MéritO AeroÍ'láutico~ 
O'fic1a1, Bras i 1. 

Medalha do Mérit~ Tamandaré, 
Brasil. 

Medalha Laura Mü11er, Brasil. 

Ordem de Vasa. Cavalheiro. 
Suécia. 

Ordem Del Sol, Ofic1a1, Peru. 

Ordem de Cristo, Oficial, 
Por-tuga 1 . 

Ordem de Mayo, Oficial. 
Argentina. 

Ordem de Migue1 Larreinaga, 
Comendador, Nicarágua. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
nale) - Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL 
SE. Pronuncia o seguinte 

_discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. senadores, cen.to e dez 
mil mortes ocorrem anualmente 
na França por causa do vício 
de fumar e do alcoolismo. Esta 
é uma estatfstica do Ministé
rio da Saúde da França, cujo 
Ministro, Claude Ev1n, tornou
se o maior paladino da luta 
contra o tabagismo naquele 
país europeu, um dos berços da 
cu1tura e da inteligência. 

'É da lavra do Ministro Claude 
Evin a lei que entra em vigor 
a partir de 1~ de janeiro de 
1993, e que proibirá qualquer 
publ icidad,e, d.ireta ou indire
ta, de álcool ir de cigarro. 
Diz a lei, já apresentada por 
Claude Evin ao Parlamento 
franCês e acolhida por todos, 
independentemente de ideolo
gias de direita ou de esquer
da, que 11 a preocupação é so
bretudo com os jovens, mais 
suscetíveis ao chamado canto 
das sereias da publicidade~. 

Se for aplicada ao pé da le
tra, a Lei Evin, como já está 
consagrada, impedirá, por e
xemplo, que as grandes comp6-



Oúaalr'ta \1 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1990 5633 

nhias de cigar~o patrocinem 
corridas de automóveis. como a 
Fórmula Um e outros esportes. 

Do mesmo modo, a lei proibirá 
que se fume em 1 ugares 
públicos. E bem verdade que a, 
p~oibição já começou a vigorar 
_isoladamente na Franc;a~ graças 
ao bom senso de determinados 
se~mentos da sociedade, que se 
ad1antou ao texto legal. Exem
plo disto é o da empresa aérea 
A. i r ·rnter. Nas ferrovias públ i
cas. de largo uso na Europa, a 
proibição vai entrar em vigor 
brevemente. 

Ao acompanhar a evolução do 
assunto ~ela imprensa, recor
tei artigo do Correio Brazili
ense do dia 7 de outubro cor
rente, na página 7, do Caderno 
Oois, em que se lêem informa
~óes a respeito da luta contra 
o cigarro. da qual tenho sido 
incansável adepto. Sob o titu
lo "frança intensifica guerra 
contra o fumo". a matêrta re
gistra. porém, que a.Lei Clau
de Evin modificou a proibição 
da venda de cigarros a menores 
de 16 anos. p~oibição que se 
most~ou inócua e levou a cami
nhos não desejados: a venda 
de cigarro no mercado negro. 
podendo, aí. haver envolvimen
to cem outras d~ogas mais pe
sadas e mais danosas. A lei 
prevê a revogação desta proi
bição e os cigarros continua
rão a ser vendidos a menores 
de 16 anos. 

Porém. outros aspectos foram 
mais rigorosamente abordados. 
O cigarro terá aumento de 15% 
no seu preço. Em um pais de 
inflação baixa, isto é um gol
pe v1olento. 

A propósito de combater-se o 
péssimo hábito de fumar. dese
jo registrar ampla reportagem 
publicada no jornal O Estado 
de S. Paulo, do dia 7 de outu
bro, ocupando praticamente 
toda a página 35, na qual o 
titulo já diz tudo: "Fumante 
perde espaço nos restauran
tes" . Re 1 a ta a reportagem que 
a lei dos não-fumantes entrou 
em vigor há um mês em São Pau
lo e é respeitada por todos. 
mesmo sem fiscalização. A jor
nalista Marisa Folgato fe% uma 
peregrinação por vários res
taurantes. lanchonetes e sor
veterias, para verificar como 
andava o cumprimento da lei. O 
resultado foi altamente posi
tivo. 

Um único aspecto que poderia 
ser corrigido é o seguinte: 
como os fumantes são, ainda. 
maioria e maiores consumido
res, sobretudo de bebidas al
coólicas. geralmente associa
das ao hábito de fumar, os do
nos dos estabelecimentos estão 
destinando os piores lugares 
aos não-fumantes~ Parece que 
os proprietários de bares, 

restaurantes e similares ainda 
não compreenderam que mais do 
que uma proibição legal deve 
haver uma conscientização 
favorável à saúde e não ao ví
cio que leva à morte. 

No mesmo O Estado de S. 
Paulo está uma entrevista com 
o médico Uosé Rosemberg, pro
~essor titular de doenças pul
monares da Faculdade de Medi
cina da Pontiffcia Universida
de católica (PUC). meu parti
cular amigo e o maior batalha
dor cont~a o cigarro no nosso 
Pafs. A matéria com o profes
sor Uosé ~osemberg deixa claro 
que ••o ideal. quando há aglo
meração de pessoas em qualquer 
recinto, é não fumar 1

'. Ses;Jundo 
ele, o fumo, mesmo restr1to a 
determinados setores de um re
cinto fechado. acaba 
espraiando-se pelo ar e a to-
dos contamina. · 

Destaca o Or. Uosê Rosemberg 
que "se numa sala de mil me
tros cúbicos. houver cinco 
pessoas fumando um cigarro a 
cada meia hora. no ~im de qua
tro horas a concentração será 
de cem partes por milhão". 
quando o padrão de bom ar é de 
nove partes por milhão de ma
téria particu1ada. 

o ideal, para o 01retor Clí
nico dos sana to r i nhos, 'Ne 1 son 
Morrone, é que as restriÇÕes 
aos fumantes fossem como nos 
Estados Unidos. onde as ppsso
as viciadas em cigarros têm 
sido atê discriminadas: são 
consideradas poluidoras e sem
pre recebem os piores lugares. 
Uma observação que ~ulgo im
portante fazer. cont1da na re
portagem de O Estado de S~ 
Paulo: o Dr. Nelson Morrone é 
um fumante inveterado, mas as
sim mesmo um batalhador contra 
o cigarro. 

Solicito. Sr. Presidente, a 
transcrição das reportagens 
do Correio Braziliense e de O 
Estado de S. PaulO, anexas a 
este pronunciamento que acabo 
de concluir. (Muito bem! Pal
mas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO: 

Correio Braziliense 

7 de outubro de 1990 

FRANÇA INTENSIFICA GUERRA 
CONTRA O FUMO 

O Ministro da Saúde francês. 
Claude Evin, tornou-se um dos 
paladinos da lei que profbe o 
fumo em lugares públicos. A 
lei apresentada po~ Evin entra 
em vigor a parti~ de 1~ de ja
neiro de 1993. e proibirá 
qualquer publicidade, direta 
ou indireta. de álcool e 

cigarro. A lei. diz que a preo
cupação é sobretudo com os jo
vens, sempre mais suscetiveis 
ao .canto das sereias da 
pub11c1dade. Se for aplicada 
ao pé da letra. a Lei Evin 
impedirá, por exemplo, que as 
grandes companhias de cigarros 
patrocinem corridas de automó
veis e outros esportes. 

Do mesmo mOdo. não se poder6 
fumar em 1uoares públicos. E 
verdade que a proibição já co
meçou a vigorar ·isoladamente 
na França. como acontece no 
caso da empresa, área Air 
Inter. Nas ferrovias públicas, 
a proibição va1 entrar em vi
gor brevemente. 

Por. outro lado, a lei teve 
que ser modificada no que se 
refere à venda de cigarros aos 
menores de 16 anos. Segundo 
relatórios de especialistas, 
os menores estão conse~uindo 
os cigar~os no mercado negro, 
a maior p~eço e com a possibi
lidade de penetrar num mundo 
pior: o da droga. Por isso. se 
continuarâ a vender cigarros 
aos menores de 16 anos. 

Para que a medida se~a com
pleta. o preço dos c1garros 
aumentará ·em 15 por cento. Cu
riosamente. o Parlamento fran
cês. semp~e dividido entre es
querda e direita, não t~opeçou 
em maiores obstáculos para 
sancionar esta lei que tem, 
apesar de tudo, muitos oponen
tes. Também foi necessã~io 
fazer algumas modificações. já 
que a Lei Evin não queria nem 
que os caminhões de entrega de 
cigarros tivessem·a marca im
pressa na carroceria. De acor
do com as estatísticas mais 
recentes do Ministério da Saú
de francês~ i10 mil mortes 
prematuras são registradas a
nualmente. devido ao fumo e ao 
alcoolismo. 

O Estado de S. Paulo 

Domingo, 7 de outubro de 1990 

FUMANTE PERDE ESPAÇO 

NOS RESTAURANTES 

A lei dos não-fumantes 
entrou em vigor há um mês e 
é respeitada por todos. 
Mesmo sem fiscalização 

Marisa Folgato 

Fumante ou não-fumante? Essa 
pergunta. comum nas companhias 
aéreas há vários anos. faz 
parte agora da rotina do pau
listano cada vez que entra num 
restaurante com mais de cem 
metros quadrados. Há um mês 
entrou em vigor a lei munici
pal que determina áreas dis
tintas para quem fuma e quem 
não fuma dentro de restauran
tes, pizzarias. sorveterias e 
até cafés. 
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Espaços exatamente iQuais, 
para evitar desentendimentos: 
a lei determina que pelo menos 
50% da área seja reservada aos 
não-fumantes. A fiscalização 
ficou a critério das adminis
trações regionais e até agor.a 
não foi registrada nenhuma 
queixa por desobediência à de
terminação 1ega1. Ao contrári
o, a1guns restaurantes até fi
zeram de sua área dividida um 
ponto de atração para os 
clientes. 

~Parece que essa lei 1 pegou' 
e veio para ficar", afirma o 
empresário Uosé Augusto lima. 
Quando foi ao restaurante ca
d'Oro, nos uardins. o maitre 
foi logo iOdicando o salão dos 
fundos. 11 Eramos quatro fuman
tes e até gostamos de ficar 
perto de pessoas com o mesmo 
viciou, diz. Segundo o diretor 
responsável pelo restaurante, 
Edwin Prieth, a cliente la 
acostumou-se com a divisão e 
faz a escolha logo na entrada. 
"Nunca tivemos reclamação por
que essa era uma reivindicação 
dos próprios cl ientes 11

• • 

As atrizes Lucé1ia Santos e 
Ida Gomes foram almoçar no 
Sattva, um restaurante natura-
1ista na Rua da consolação. 
Como moram no Rio, elas desco
nheciam a lei. "Outro dia fui 
ao Spaghetti Factory e o gar
çom perguntou se eu queria uma 
mesa para fumantes ou não
fumantes e eu achei tão chi
que, sem saber que era 
obrigação ••. 1 embra Lucé 1 i a. 
Ela acha a medida perfeita. 
"Mesmo auem não fuma sofre 
junto'*. diz Ida Gomes. 

o Sattva é o pioneiro na ci
dade em Tazer essa separação. 
"Na 'fase má is radica 1 • sim
plesmente não deixávamos nin
guém fumar'' • afirma o a tor e 
músico Gilberto Angelo. Há 
seis anos. o sobrado foí 
dividido. 11 Quando vem um grupo 
misto. em geral ganham os não
fumantes que convecem os ami
gos a apreciar apenas o cheiro 
da comida". 

O grupo McDonald's também foi 
pioneiro no seu ramo de fast 
fcad ao criar salões distin
tos. Há quatro anos, os 
clientes da cantina Nello~s. 
em Pinheiros. sabem que o 
hábito de fumar não é bem vis
to pelos administradores e po
dem estar sujeitos a uma cam
panha ant i fumo. 11 Começamos 
deixando só as mesas próximas 
ao caixa para não-fumantes 
porque a fumaça deixava minha 
mulher com os olhos muito 
irritadosP. diz o proprietário 
do restaurante, Nello Roberto 
di Rossi. 

Indiferentes 

José Orlando Paulillo. dono 
do Bolinha, restaurante famoso 

por sua feijoada, foi mais 
criativo. Além de fumantes e 
não-fumantes, figuram em sua 
lista de espera os indiferen
tes. 11São pessoas que aceitam 
ficar sem fumar um pouco du
rante a refeição", explica. 
Embora a lei tenha sido bem 
aceita pelos seus fregueses, 
Pau1i11o já viu um casal dis
cuti r fe1o. "0 marido não fu"": 
mava e a esposa sim e no final 
ele a convenceu a deixar o ci
garro para depois". 

Depois de puxar uma boa tra
gada em seu cigarro. a 
publicitária Vera F1natti ga
rante que ficaria com raiva se 
fosse totalmente pro1bfdo fu~ 
mar nos restaurantes. "Mas 
sendo meio a meio é bem 
democrático e justo". diz. Seu 
irmão Uosé Fernando Lopes Mar
tins diz. categ6r1co: "Se es
tivéssemos com amigos que não 
fumavam, eles terlam de 
agOentar nosso cigarro". 

o bancário Nestor Montgnana 
sentou-se com a cole~a de ser
viço Liliana Igles1as exata
mente na direção da placa que 
divide o salão principal do 
Bolinha em fumantes e não
fumantes. "Para mim. essa lei 
é uma grande besteira". 
afirma. Em outro restaurante, 
segundo ele, acendeu um cigar
ro em a 1 a de não-fumantes. "O 
~arçom me repreendeu e então 
mudei de mesa". Para Liliana, 
quem fuma tem de ter bom senso 
de não incomodar a mesa 
vizinha. "Não precisava uma 
imposição"'. 

Dificuldades 

Quase todos os restaurantes 
conseguiram se adaptar às exi
gências da lei facilmente. Era 
só dividir o salão e colocar 
algumas placas pa~a indicar o 
espaço de cada área. Para ou
tros, como o suntory, um dos 
mais caros de comida japonesa 
da cidade, não foi tão 
simples. A lei entrou em vigor 
no dia 10 de setembro. mas só 
três dias depois a diretoria 
encontrou uma solução para re
dimensionar seus seis ambien
tes. 

11 Em cada salão é oferecido um 
tipo de prato e era complicado 
seguir a legislação por mais· 
que quiséssemos'', explica o 
d1retor do Suntory, Edmilson 
vosé de Aquino. O sushibar, 
por exemplo, serve os fregue
ses em um balcão com 14 
cadeiras. 11 Vamos colocar um 
pequeno aviso na frente de 
cada uma delas, metade para os 
que fumam e metade para os 
outros." 

A Churrascaria Bela Rio, que 
fica na Marginal do Tietê, co
locou primeiro cartazes de pa
pel indicando a separação. 
"enquanto não ficavam prontas 

as placas de metal", diz o ge
rente Adelar Benetti. A Chur
rascaria Centra1 Park na La~a 
adaptou-se logo no primeiro 
dia. 

Cada restaurante encontrou 
sua forma de dividir o espaço. 
Uns deixaram a frente para os 
fumantes outros os fundos. ou
tros reservaram a parte de 
cima para os fumantes. Mas a 
maioria aderiu à determinação 
de reservar um espaço para 
Quem ~uer apenas desfrutar o 
prazer de comer. Sem fumar. 

Efeito para saúde é 
pequeno, diz médico 

o médico José Rosemberg, pro
fessor titular de Doenças Pul
monares da Faculdade de Medi
cina da Pontificia Universida
de católica (PUC). recebeu bem 
a 1 e i do não-fumante. "O i de
al, Quando há aglomeração de 
pessoas em qualquer recinto, é 
não fumar. mas essa seria uma 
atitude polêmica no caso dos 
restaurantes". observou. 

Para ele. a medida benefic1a 
não apenas os que não suportam 
o cigarro, mas também quem 
trabalha o dia todo em contato 
com a fumaça dos cigarros e 
até mesmo os que fumam. 

Ele ressalta que a fumaça se 
espalha pe1o ambiente e as 
pessoas acabam respirando no
cetina em qualquer mesa, ape
sar da separação. "Mas é uma 
concentração bem meno'r". 
afirma. Segundo Rosemberg. que 
também é presidente do Comitê 
Latino-Americano Controlador 
do Combate ao Tabagismo~ o pa
drão de bom ar é de nove par
tes por milhão de matéria 
particulada. "Se numa sala, de 
mil metros cúbicos. houver 
cinco pessoas fumando um ci
garro a cada meia hora, no fim 
de quatro horas a concentração 
será de cem partes por 
milhão". 

Para Alberto Cukier. pneumo
logista do Instituto.do Cora
ção, a separação de áreas aju
da a resolver dois problemas 
do fumante pass f vo: "No am
biente há redução na concen
tração dos produtos decorren
tes da queima do cigarro e ele 
não terá a fumaça diretamente 
no rosto". De acordo com cu
kier. a 1egislação vai funcio
nar também como inibidora ao 
fumante. 

Mesmo sendo fumante invetera
do. o diretor clfnico dos sa~ 
natorinhos. Nelson Morrone, 
gostou da divisão de áreas. 
"Como médiCo, acredito ~ue os 
efeitos irritantes e de des
conforto provocados pelos fu
mantes dtminuem sensivelmente, 
principalmente se a separação 
for acompanhada de uma boa re
novação de ar" . exp 1 i ca. Nos 
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Estados Unidos. diz. as pesso
as viciadas em cigarro têm 
sido até discriminadas. "São 
consideradas poluidoras e sem
pre recebem os piores 
lugares••. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
nale) Concedo a palavra ao 
nobre Senador Antônio Luiz 
Maya. 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA (PDC 
TO. Pronuncia o seguinte 

discurso.) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, causou espécie 
a notfcia dada pelo O Globo de 
5-10-90, segundo a qual o Pre
sidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Sydney San
ches. temia que a representa
tividade das eleições realiza
das no dia 3 estivesse compro
metida devido ao número das
mensurado de votos brancos e 
nulos Que estavam aparecendo 
nas apurações das urnas de 
todo o· Bras i 1 . O percentua 1 
bastante elevado, acfma do co
mum. se ~elacionava tanto às 
eleições majoritárias quanto 
às proporcionais. 

o fato estava sendo verifica
do já no segundo dia das apu
rações e preocupav~ o Presi
dente do TSE. que assim ex
pressava sua enorme preocupa
ção: 

"É extremamente grave o 
que os primeiros boletins 
estão demonstrando: um e
norme desinteresse dos e
leitores pelo futuro do 
Pais. As noticia~ são pçeo
cupantes~ mas e posslVel 
que. com o andamento das 
apurações nos estados. o 
quadro se modifiQUe 11

• 

EstaVa encanadp o Ministro 
Sydney Sanches. A medida que 
as apurações prosseguiam, as 
urnas revelavam o aumento 
crescente do percentual de vo
tos brancos e nu1os em todos 
os estados da Federação, pre
judicando as ele1ções dos can
didatos a Governador e a Sena
dor, assim como as dos deputa
dos federais e estaduais. 

O fato tomou espaço em todos 
os jornais que divulgavam os 
resultados eleitorais a ponto 
de ser considerado um fenôme
no. na expressão corriqueira 
da palavra. 

No dia seguinte, OGlobo es
tampava em 1etras garrafais o 
titulo que chamava a atenção 
dos leitores: 

"Votos em branco e nulos ba
tem recorde". E registrava: 

"As maiores eleições já 
realizadas no Brasil regis
tram um grave e surpreen
dente recorde: registra-se 
em 1990 o maior Volume de 
votos brancos e nulos de 

todos os pleitos já reali
zados no Pais. Em maior ou 
menor grau. o fenômeno o
corre em todos os estados 
da Federação. Segundo a to
talização feita pela Rede 
Globo.de Televisão, somente 
em São Paulo foram apurados 
4 milhões de votos nulos e 
em branco. Em>todo o Paí~. 
o volume chega a 23,72% dos 
votos apurados." 

Esta noticia, sr. Presidente 
e Srs. Senadores. era divulga
da dois dias após as eleições. 
em que os grandes vencedores, 
conforme afirmação do próprio 
Presidente do 7sE~ estavam re
almente sendo os votos nulos e 
brancos. Em alguns estados os 
índices superavam aos dos vo
tos dados aos candidatos ~ue 
disputavam o próprio Governo, 
a ponto de o Ibope projetar 
que 60% dos eleitores não vo
tariam para deputado federal, 
45% para senador e 35% para 
governador. 

Ao lado dos elevadíssimos in
dicas de votos brancos e nu
los. foi registrado também um 
elto indfce de abstenção que 
causou surpresa ao próprio Di
reter do Ibope. carlos Augusto 
Montenegro. que determinou ao 
instituto efetuar "uma pesqui
sa para saber as causas que 
levaram o eleitorado brasilei
ro a. despejar mais de 40 mi
lhões de votos nulos e em 
branco nas urnas d~ última 
eleição". 

Aliás, Sr. Presidente e Srs. 
senadores, revelados os resul
tados e identificado o fenôme
no já denominado de "golpe das 
urnas 11

• cumpre aos políticos a 
tarefa de pesqu1sar as verda
deiras causas desse golpe. 
Pesquisar as causas para pre
venir os efeitos desastrosos 
no futuro. Sobre este assunto 
diversos Srs. senadores já fi-
2eram análise parcíal dos re
sultados obtidos. 

Já houve quem dissesse Que o 
Congresso ora renovado carece 
·de representatividade e até de 
legitimidade, por causa da 
quant~dade excessiva de abs
tenções. de votos nulos e em 
branco para deputados e 
senadores. 

Ao trazer o assunto para ser 
debatido mais uma vez neste 
plenário, minha intenção é 
tentar alinhar as causas já 
levantadas por diversos seg
mentos da sociedade e divulga
das pelos órgãos da grande 1m
prensa nestes poucos dias que 
sucederam as eleições de 3 de 
outubro. 

Todos são unânimes em afirmar 
que os eleitores manifestaram 
seu pensamento e deram o seu 
recado de modo exp1fcito. do 

qual é.preci$o que se tirem as 
1 ições ·dele decorrentes. 

O jornal O GlobO foi taxativo 
ao .afirmar que 11 a ausência no 
plenário, omissão às propostas 
do. Executivo e negligênc1as na 
elaboração de leis reclamadas 
pe1a sociedade foram alguns 
dos fatores que levaram o e
leitor a demonstrar sua insa
tisfação com deputados e sena
dores, através das abstenções 
e dos votos em branco e nulos" 
(6-1 0-90). 

Esta constatação confirma o 
que disse, naque1a oportunida
de, o Deputado Luis Roberto 
Ponte: "O recado do ele1 torado 
é inequivoco: existe uma gran
de descrença na democracia", 
em decorrência. sem dúvida, da 
inoperância do Congresso Naci
onal. 

o Presidente desta Casa, no
bre Senador Nelson Carneiro, 
1ndagado sobre o fenômeno, a
tribuiu o episódio à 
"desmobilização de vereadores 
e prefeitos na eleição e tam
bém à dificu1dade dOS eleito
res de votar em quatro postu
lantes a mandatos diferentes". 

Segundo avaliação feita pelo 
Oiretor Executivo do Ibope, 
Carl os Augusto Monte Negro. ••o 
eleitor brasileiro decretou 
nas urnas o fim do voto obri
gatório, votando nulo, em 
branco ou preferindo a absten
ção em 3 de outubro 11

• em si na 1 
de protesto. 

conforme os números de uma 
projeção felta no dia 5 de ou
tubro. a partir dos resultados 
oficiais já divulgados, "55 
milhões de eleitores brasilei
ros (60% do eleitorado) não 
votaram, anularam seu voto ou 
se abstiveram de votar em de
putados federais, 42 milhões 
(45% do eleitorado) recusaram
se a votar em governadores. 
Isto em um universo de 85 mi-
1 hões de ele i tores". 

Na opinião de Monte Negro. "a 
manifestação dos eleitores re
presenta um aviso aos congres
sistas e à classe politica". 

Nesta mesma linha de pensa
mento, o editorlal do ilornal 
do Brasil, do dia 6-10-90, as
sim analisava o fenômeno: 

"Acumulam-se diante dos 
cidadãos montanhas de votos 
brancos e nulos. Não são 
novidades, mas representam 
um exagero, intencional ou 
não, por parte dos eleito
res que tlveram mais de uma 
razão para abster-se ou 
para cometer erro no ato de 
votar. 

A mais genérica explica
ção para o voto em branco e 
o voto que fez por ser anu-
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lado é, 
mente, 
dania à 
votar. 

direta ou indireta
uma reação da cida
obrfgatoriedade de 

Há desagrado evidente com 
o número excessivo de par
~idos. com a ~alta de con
teúdo politico das siglas 
partidárias, com a inex
pressividade dos candida
tos, com a propaganda 
obrigatória. 

o número de votos anula
dos exprime, mais que pro
testo, incapacidade de vo
tar aliada ao desejo de 
participação (dos analfabe
tos). ( ... ) revela a limi
tada capacidade do analfa
beto para exercer o direito 
e de treinar para o ato de 
votar, diante da complexi
dade evidente do sistema de 
votação." 

É na realidade um protesto 
contra a completa indffe~ença 
dos politicas pelo aperfeiçoa
men~o democrático, e não ape
nas um acidente de percurso 
atribuído ao despreparo dos 
eleitores analfabetos e semi
a1 fabetizados. 

Na coluna "Opinião" do Jornal 
do Brasil 7 o humorista Jõ Soa
res emite a sua opinião sobre 
o altíssimo número de votos 
brancos e nulos: 

11 Mais do que mostrar uma 
falta de interesse nas e
leições, este fndice revela 
uma falta de interesse nas 
opções que se apresentaram. 

A impressão que dá é que 
o pessoal não está satis
feito com as possíveis 
mudanças ... '' _ 

O comentarista politico 
Villas-Boas Corrêa analisa o 
fenómeno em O Globo de 6-10-
90: 

11 Em eleição em que foi 
colocada uma clara e forte 
opção nacional. com a sen
sação frustrante do voto 
rebaixado às decisões esta
duais~ o eleitor encontrou 
a fórmula indireta de dar o 
seu recado, abstendo-se. 
votando em branco, anulando 
o voto. 11 

Absorvido o impacto de 
índices preocupantes de 
abstencão~ dos percentuais 
recordistas e desqualifi
cantes de votos brancos e 
anulados, emerge a evidên
cia de que foi através de 
fórmulas condenáveis. mas 
sempre utilizadas em doses 
moderadas de protesto, pela 
ausência e omissão, que o 
eleitorado encaminhou sua 
afirmação com a veemência 
da rejeição e o vigor da 
advertência. 

O eleitor não votou por
que não teve como traduzir 
no apoio a um partido ou a 
candidatos que se oferece
ram no varejo de pretensões 
individuais. sua desaprova
ção às campanhas de despis
tamentos, de escapismos, do 
oportunismo. Virou as cos
tas ao voto como a forma 
possível de manifestar 
desencanto. Permaneceu in
deciso ante alternativas 
que não atendiam às suas 
ansiedades. Desdenhou da 
campanha gue não buliu com 
sua emoçao. Sinalizou que 
votaria em branco ou anula
ria o voto como xingamento 
aos surdos que não decifra

-ram suas mensagens" . Daí 
que o "Legislativo está sob 
a contestação .do voto". 

Para o Professor americano 
David Fleischer, coordenador 
do Curso de Mestrado em Ciên
cia Política da UnB, que há 19 
anos pesquisa as causas de 
cada resultado de eleição, a 
prtncipa1 causa do alto índice 
de abstenções e de votos em 
branco e nulos da eleição de 3 
de outubro último é o cansaço. 
"Os indicadores mostram um 
descrédito na classe política 
e no processo eleitoral." Esse 
descrédito é a razão maior do 
cansaço que o eleitor guarda 
sobre os po1fticos e as 
eleições. 

Para o articulista do Correio 
Braziliense de 12 de outubro, 
11estas eleições deixaram um 
duro recado do eleitor para os 
políticos. em geral, e os da 
ilrea legislativa. em 
particular. ( ... ) Um recado 
que pode ser mais ou menos re
sumi do nestes termos: "Nós não 
estamos gostando de vocês n. 
Aduz. então. como causa. a in
satisfação quanto às ações ne
gativas do Congresso e das As
sembléias Legislativas~ rela
tivas a aumentos abusivas dos 
próprios vencimentos. a falta 
de comparecimento ao trabalho, 
provocando seguidas faltas 
de quorum para aprovação dos 
projetes. que configura a de
gradação da imagem do Legisla
tivo perante a opinião 
pública. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res. ai estão catalogados as 
causas que até o presente mo
mento foram encontradas pelos 
estudiosos dos fenómenos polí
ticos relativas às últimas 
eleições. 

À classe política compete a
gora estudar a lição. Sua ima
gem está profundamente compro
metida. Sua dignidade. 
ofendida. Seu comportamento. 
reprovado e conspurcado. Sua 
representatividade nas Casas 
do Poder Legislativo. discuti
da e questionada. Seu traba
lho, considerado inoperante e 

improdu~iVo. Suas reSponsabi
lidades~ desacreditadas e 
criticadas. 

Para resgatar-se de imediato 
a verdadeira imagem do legis
lador. os integrantes do con
gresso Nacional só têm uma al
ternativa, a de pôr em prática 
o trabalho de complementação e 
de suplementação da Constitui
ção Federal. Traduzindo em 
miúdos. compete aos con9res
sistas do Senado e da Camara 
dos .Deputados a ingente tarefa 
de: 

1. rever e modificar o atual 
processo ~leitora1. que entrou 
em crise de legitimidade nas 
últimas eleições; 

2. reestudar a obrigatorieda
de do voto; e a introdução do 
voto distrital: 

3. rever a real viabilidade 
do voto dos analfabetos; 

4. atentar para o crescente 
distanciamento que existe en
tre a classe política e a pró
pria sociedade; 

5. procurar valorizar o 
plenário. o discurso parlamen
tar. o debate das questões que 
requerem decisões para o bem 
da comunidade; discutir e vo
tar; 

6. reestruturar e consolidar 
os partidos politicas; 

7. dinamizar o processo demo
criltico; 

8. priorizar a discussão e as 
decisões sobre questões funda
mentais. que vão desde polfti
ca sobre educação e saúde até 
à retomada do crescimento 
económico. 

São. Sr. Presidente. alguns 
dos pontos que destaquei, mas 
que não fecham o leque de inú
meras outras iniciativas que a 
classe política tem à sua dis
posição para resgatar a sua 
dígn1dade e merecer a confian
ça dos eleitores brasileiros. 

A questão é recuperar a dig
nidade e a credibilidade de 
representantes do povo no Con
gresso Nacional. 

Era esta, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, a prop'osta que 
eu gostaria fosse objeto de 
consideração e de reflexão do 
SenadO Federal. ao ensejo dos 
resultados apurados das últi
mas eleições de 3 do corrente 
mês de outubro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
nale) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mansueto de 
Lavor. 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
PE. Pronuncia o seguinte 

discurso. SeM revisão do 
orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. a Ministra da 
Economia apresentou, há poucos 
di as. 1 i nhas mestras da pro"" 
posta que o Governo está fa
zendo aos bancos privados es
trangeiros. para o que se tem 
convencionado chamar de nego
ciação da divida -externa. 

Como Relator das propostas 
que se transformaram nas Reso
luções n 2 s 94 e 95, de 1989, 
do Senado Federal, ainda em 
vi~or. estou no dever de con
trlbu1r para o indispensável 
debate que o CongressoNacional 
e a sociedade tem de levar a
diante. para que a dívida ex
terna seja tratada com serie
dade proporcional às 
conseqüências que acarreta. e 
para que os interesses nacio
nais sejam adequadamente 
atendidos. 

De qualquer forma~ o acordo 
em negociação terá de ser sub
metido ao Senado. antes de as
sinado por autoridades do Po
der Executivo, como decorre do 
art. 52. inciso VII, da Cons
tituição Federal, bem como da 
Reso 1 ução n.r< 96, art. 4.r<., 
paráQrafo único. Importa, 
pois, desde já, avaliar, em 
todas suas implicações. a pro
posta apresentada em Nova Ior
QUe pelos negociadores da di
vida externa brasileira. 

Não é admissível nem compatí
vel com o regime democrático 
que não se a discuta cr1tica
mente e sem restrições. Uma 
posição firme do Congresso Na
cional e da opinião pública, 
apoiada no conhecimento dos 
fatos envolvidos e ajustada 
aos interesses nacionais não 
pode prejudicar a· posição dos 
negociadores do Governo 
brasileiro. Muito ao contrári
o, contribuiu para o seu 
fortalecimento. N~o se enten-• 
de. portanto, essa espécie de 
censura sobre os meios de co
municação social impondo uma 
informação não muito objetiva 
sobre o assunto .. 

Esses meios, de fato, não ad
mitem senão divulgar a propos
ta. elogiando-a. fazendo 
comentários pouco esclarecedo
res e muito interessantes para 
os credores, do tipo: "a pro
posta é muito ousada", a pro
posta deixou os banqueiros 
perplexos, etc. Ousadia de um 
lado, perplexidade de outro. 
termina-se perdendo o verda
deiro sentido da proposta. os 
seus itens fundamentais. Coisa 
que o Senado não pode deixar 
de tomar conhecimento, letra 
por letra, porque, afinal de 
contas, é o Senado ~ue vai 
dar, previamente, autorização 
para o acerto final. 

O que o Executivo Federal 
precisa, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não é de um fã
c1ube acerca dessas negocia
ções da dívida externa, um fã
clube a serviço de i~teresses 
que não são os nacionais. e 
sim de mais realismo no enten
dimento dos fatos que envolvem 
o endividamento externo e mais 
coerência. se seu objetivo é 
reduzir realmente o serviço da 
dívida e o seu pesadissimo 
ónus sobre a sociedade brasi
leira. 

Tal redução é indispensável 
ao desenvolvimento do Pafs, 
seriamente çomprometido nos 
últimos decênios. 

Temo, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. que a área económi
ca do Executivo esteja fazen
do~ voluntariamente ou não. um 
jogo cujo resultado leva a a
profundar a Já lamentável si
tuação econômica e social do 
Pais. Explico por quê. Em pri
meiro lugar. a equipe económi
ca Qarte, nessa negociação que· 
está fazendo em Nova Iorque e 
pelo anúncio da Sra. Ministra 
da Economia, Fazenda e Plane
jamanta, de um pressuposto 
falso. Qual é esse pressuposto 
falso? ~ que as dificuldades 
do Brasil são meramente 
conjunturais. Ora. se forem 
conjunturais, são dificuldades 
aue hoje existem tendo em face 
circunstâncias passageiras e 
que amanhã não existirão mais. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res. essas dificuldades que 
geraram o endividamento exter
no do Pais não são conjuntu
rais. são dificuldades 
estruturais. Parece-me que a 
equ1Qe económica não leu a 
história-do endividamento ex
terno do Pais, que nasceu com 
a própria Nação. Quando a Sra. 
Ministra afirma que o Brasil é 
um país solúvel a longo prazo, 
não sabe que a história da 
nossa dívida foi a história da 
insolv-ência do País desde o 
seu nascimento, desde a Pro
clamação da Independência, du
rante o Império, não só para 
conjunturas, como o empréstimo 
tomado para financiar a Guerra 
do Paraguai, mas todos os em
préstimos, todas as rolagens 
de dividas~ todos os acertos 
têm levado a essa consideração 
de insolvência do Pais. 

O perfil atual da dívida bra
s11eira não difere dessa his
tória gue a eQuipe econômica 
não esta conhecendo. ~ equipe 
económica está partindo de um 
pressuposto errado, falso- é 
preciso QUe os Srs. Senadores 
atentem para isso -. a equipe 
económica está tentando enga
nar o Pais. As dificuldades 
que levam ao endividam~nto não 
são conjunturais, são dificul
dades e problemas estruturais. 
Na verdade, o Brasil tem não 

apenas de reduzir o serviço da 
divida externa como também as 
perdas internacionais de 
várias outras ordens e que no 
agregado lhe têm causado pre
juízos ainda maiores do que os 
resultantes do tratamento 
irresponsável da dfvida exter
na nas últimas décadas. 

As condições de v;da dos bra
sileiros agravam-se acelerada
mente - este não é um problema 
conjuntural, é decorrência da 
estrutura infqua do Pais~ que 
precisa ser reformulada atra
vés de uma verdadeira revolu
ção que ainda não houve. Espe
ramos que seja uma revolução 
pacífica e não uma revolução 
cruenta. 

As condições de vida dos bra
sileiros agravam-se acelerada
mente, os investimentos de 
infra-estrutura e os sociais 
tornaram-se despreziveis; in
flação, infelizmente a não foi 
contida; o combate aos oligo
pólios é puramente cosmético e 
vários deles aumentaram seus 
preços em mais de 200% só nos 
seis meses do Plano Collor, 
impotente diante deles e da 
inflação, não obstante os con
fiscos, os arrochos fiscal e 
monetário, juros altos e 
salários indigentes. Ademais, 
pertence ao terreno da galhofa 
falar de crise meramente con
juntural com o Brasil ombreado 
a Serra Leoa e Honduras na 
disputa do recorde mundial de 
distribuição perversa de ren
da. e depois de dez anos com a 
renda por habitante em verda
deiro declínio, a tal ponto 
que nenhuma expressão está 
mais adequada para o nosso 
Pafs do que esta: ''A década de 
ao foi uma década perdida para 
a nossa sociedade, principal
mente do ponto de vista 
econõm i co" . 

Há mais, se o problema fosse 
de conjuntura, por que propor 
prazos de 45 anos? Que conjun
tura eterna é esta? Supõe-se 
que conjuntura seja algo 
passageiro. E por que o· prazo 
de 45 anos? Então, se é pro
blema de conjuntura. vale a 
observação dos banqueiros~ que 
~ão estáo perplexos, estao é 
rindo desta proposta: "Então, 
vocês não querem pagar porque 
querem transferir para os go
vernos futuros" . Se é meramen
te conjuntura~·a-Governo trate 
de pagar agora. ultrapassada 
essa conjuntura. 

Passemos, então. Sr. Presi
dente, à questão específica 
os dois elementos-chave da 
proposta da equipe económica 
do Senhor Presidente Fernando 
Collor: 

1) a limitação doS pagamentos 
da dfvida pública (90% do to
tal da externa - uma vez que 
10% é dfvida privada externa) 

! 
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ao valor dos superávits no or
çamento; 

2) securitizaçáo ou titulari
zação para criar um esquema de 
redução voluntária de jurqs e 
de principal das obrigações. 

o primeiro ponto envolve im
plicações muito perigosas. Vi
vemos sob um modelo econ6mico 
dependente. aue o Executivo, 
de resto, está acentuando. mo
tivado por um falso liberalis
mo ideológico. ~ue beneficia a 
oligopo11zação, a· controle ex
terno da· economia e a desin
dustrialização, à raiz de uma 
abertura malconcebfda, antes 
de se cuidar seriamente de 
tecnologia. de concorrência e 
de capacitação. Nesse estado 
de coisas. os organismos in
ternacionais, em especial o 
Banco Mundial, o EID e, por 
último, o FMI, aplicam a con
dicionalidade para determinar 
um número cada vez maior de 
políticas nas diferentes áreas 
do Pais. Ademais, o ava1 do 
FMI é indispensável para que 
se feche o conjunto dos enten
dimentos na dfvida externa, 
tanto a oficial. no êmbfto do 
Clube de Paris. quanto a que 
ora se discute junto ao Comité 
Assessor dos Bancos (priva
dos). 

E manifesto. portanto, que as 
1nstituições financeiras in
ternacionais e também direta
mente os governos dos países 
centrais. que orientam a polí
tica dessas instituições, so
mente aprovarão os planos na
cionais. inclusive o Orçamento 
- que 1 hes são prev 1 amente 
submetidos na negociação da 
divida externa -, se a eles 
destinarem parte substancial 
dos recursos do País ao servi
ço dessa divida. 

o mecanismo proposto implica, 
assim, uma pressão cons~ante a 
fim de elevar esse serviço, o 
que significa queda ainda mai
or dos já alarmantemente bai
xos recursos aplicados na 
infra-estrutura econômica do 
País. 

Deve-se ter presente, também, 
que os saldos nas contas in
ternas do Governo são tão mais 
difíceis de se obter quanto 
prossegue o Executivo e pro
porcionar ao sistema dos gran
des bancos e credores internos 
pagamentos excessfvos os títu
los públicos internos. E ainda 
que fosse viável. sem dano 
irreparável, conseguir saldos 
internos a contento do FMI e 
demais organismos internacio
nais, teria ainda que haver 
condições para transformar es
ses saldos em divisas estran
geiras destinadas ao serviço 
da dívida externa. 

Pa~a tanto, haveria que asse
gurar maior superávit comer-

cíal no Palanco de pagamentos, 
o que~ mesmo com a brutal re
cessão interna, não se vem 
conseguindo, como atesta o 
fato de há cerca de um ano não 
se estar fazendo pagamentos de 
juros da dfvida externa de mé
dio e longo prazos junto a 
bancos comerciais. O superávit 
comercial está em queda, e não 
apenas a elevação dos preços 
do petr,óleo. mas também a a
bertura indiscriminada a im
portações tende a torná-lo 
muito menor que a média recen
te de US$ 15 bilhões anuais. 
Se com essa média se deixava 
de pagar cerca de US$ 10 bi
lhões em juros, como ficará a 
situação se a balança não der 
mais que US$ 5 bilhões de 
saldo'? 

A relação de troca do comér-' 
cio exterior brasileiro já é 
extremamente desfavorável ao 
Pafs, antes mesmo de maior 
desvalorização da taxa de câm
bio, em favor da QUal o FMI 
costuma pressionar. ainda que 
isso jogue também mais azeite 
na já próspera fogueira da in
flação. Oue conseqOências de
correm disso? Sobretudo uma 
deterioração ainda maior nas 
condições de vida já intolerá
veis do povo brasileiro. 

Vê-se. portanto. claramente. 
que o primeiro ponto chave da 
proposta do Executivo não a
presenta vantaQem, a não ser 
do ponto de v1sta de suas re
lações públicas, pois em teo
ria a capacidade de pagamento 
determinaria os desembolsos. o 
Que é simpático. o aue pode 
ser, em tese, verdadeiro. mas 
significa, na prática, elevar 
aquela capacidade em detrimen
to de tudo o mais, inclusive 
da própria substância do Pais. 
Mesmo sem desviar para outras 
finalidades recursos que vêm 
sendo destinados ao serviço da 
divida, aQuela capacidade é 
insuficiente, ainda que e1e 
fosse reduzido significativa
mente e de modo certo. 

Isso nos conduz ao segundo 
ponto chave: a proposta não 
estabelece mecanismo de redu
ção certa e efetiva do princi~ 
pa1 e juros. Deve ficar claro, 
para quem não está com os nú
meros na mente, que só a dívi
da de médio e longo prazos 
para com os bancos privados. 
se capitalizados os juros a
trasados. ascende a pe1o menos 
US$ 70 bilhões. E, fora as di~ 
vidas com governos e organis
mos internacionais. as de cur
to prazo e os financiamentos 
interbancários superam os US$ 
20 bilhões e acarretam juros e 
taxas elevadíssimos gue não 
estão suspehsos, estao sendo 
pagos. seu serviço não-sai por 
menos deUS$ 4 bilhões anuais, 
que, somados a cerca de US$ 2 
bilhões da dfvida oficial, to
talizam US$ 6 bilhões. Esse 

valor é o mfnimo que o Brasil 
está despendendo por ano, afo
ra o que venha a fazer em fun
ção do açorda ora em 
discussão. E i~ortante lem
brar isso, já QUe, nas 
primárias considerações que 
vêm aparecendo na imprensa. se 
dá a entender QUe o Brasil vai 
gastar com a dívida externa 
não mais que o superávit do 
Orçamento. talvez 0~5% do PIB, 
quantia inferior a US$ 2 
bilhões. 

Mas a desinformação não pára 
af. Oe fato. os títulos de df
vida externa que se emitiram 
com base na p~oposta atual dão 
lugar ao pagamento de juros de 
mercado baseados na taxa Li
bar • taxa interbancária de 
Londres. Assim. ainda que os 
leilões de saída viessem a 
proporcionar deságios capa%es 
de reduzir o valor dos títulos 
resgatados. isso não resulta
ria em significativa redução 
na dfvida total e no seu 
serviço. Isso porQue com o 
resgate em um ano de 10% do 
total, com um deságio. diga
mos, de 40%, haveria que se 
gastar 60% deUS$ 7 bilhões, 
ou seja~ US$ 4,2 bilhões. 

E para ter o valor total do 
serviço em um ano, há que com
putar os juros da dívida ofi
cial e da de curto prazo. que 
ainda não foram pagos. no mon
tante.de US$ 6 bilhões. 

O Sr. Afonso Sancho- Permi
te-me V. fxA um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -
Concederei em instantes o a
parte a v. ExA Só vou terminar 
esta série de números. 

Além disso, os juros dos tf
tulos não res~atados (90% de 
US$ 70 bilhoes, vezes a taxa 
de juros, di fiei lmente infe
rior a 10% a.), o resultado 
são mais US$ 96,3 bilhões. a 
serem pagos a tftulo de servi
ço da divida. Faríamos paga
mentos anuais de US$ 16,5 bi
lhões, para obter uma redução 
de apenas 6% da divida total 
(10% da dívida de médio e lon
go prazos com bancos, ~ue é 
cerca de 60% do total da 
divida). 

Como a taxa de juros média é 
bem superior a 6%, não paira 
dúvida de que o endividamento 
cresceria, apesar do dispêndio 
anual de US$ 16.5 bilhões. 
Trata-se. Sr. Presidente. Srs. 
Senadores. de uma quantia 
insuportável para o Pais. pró
xima não a 0.5% do PIB, como 
anunciam, e sim a 5% do Produ
to lnterno Bruto. Um PIB que 
já está onerado por várias ou
tras sangrias desse porte. 
Algo muito distinto dos 0,5%, 
com que acenam afoitamente os 
cronistas de óculos cor-de
rosa. E nêo é demais repetir 
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para ver aumentar a dívida, em 
vez de abater algo dela. A 
isso chamam de solucionar de
finitivamente a questão do en
dividamento externo do Pais. 

Por isso~ o Senado precipa 
discutir estes números, deba
ter estes fatos, antes de dar 
a sua aprovação a esse propa-
1 ado acordo. 

Com muita honra, concedo o 
aparte ao nobre Senador Afonso 
Sancho. 

O Sr~ Afonso Sancho - Senador 
Mansueto de Lavor. inicialmen
te, lamento que v. Ex~ não me 
tenha concedido o aparte quan
do o pedi, porque o assunto é 
de tal profundidade que pode
ríamos estar realmente discu
tindo dados mais objetivos, e 
não sou computador para segu
rar todas essas laudas que V. 
Exa leu. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. 
Exa está com o aparte. pode 
usar e abusar. Sei QUe V. fx~ 
usa bem e sempre. · 

o Sr. Afonso Sancho - Lamento 
profundamente o fato de a Opo
sição se insurgir. a priori, 
contra essa medida, ~ue consi
dero engenhosa. Outros pafses, 
como o México, fizeram acordo 
para pagar em 30 anos; o Bra
sil está fazendo proposta para 
pagar em 45. 25 e 15 anos, e 
aqueles que não ficarem satis
feitos entrarão em um leilão 
QUe o Governo fará todos os 
anos. porque no momento o nos
so superávit pode ser 0,5%. 
Quem sabe. para o próximo ano 
o Pais. num desenvolvimento 
bastante grande, não terá um 
superá.vi t de 1 O%? Entendo que 
criticar a priori não reflete 
o quadro atual, mesmo porque 
não existe qualquer advertên
cia, através do discurso do 
nobre Colega, que evite. de 
acordo com o art. 49, possamos 
estudar. quando recebermos as 
informações s.obre o acordo, 
que é uma negociação demorada, 
para daqui a seis meses. Ainda 
agora, o Presidente· do México 
disse que passou sete meses 
esperando pe1o acordo. Quando 
esse acordo chegar aqui, vai 
cheQar, de certa maneira. tão 
bem examinado, ~ue o nosso 
Trabalho será bem menor. e i
remos entender que talvez nun
ca no País se apresentou um 
acordo tão engenhoso, porque 
não adiantava fazer acordos 
que diziam: O Brasil se com
promete a pagar tanto por ano. 
e não poder pagar. passar por 
velhaco, passar por um pais 
que não merece o respeito de 
ninguém. De forma que. como 
oposição, este acordo ainda 
não merece crftica. Não estou 
defendendo, porque acredito 

.Que ele foi muito enQenhoso. 
Ele não deixou os banqueiros 
rindo; pelo contrário deixou a 

todos chorando. porque sabem 
que este Pafs, no momento. tem 
um Presidente que não vai de
pender do pensamento do FMI 
para fazer sua proposta. Se o 
FMI não entender. sócios que 
somos dele, que a proposta que 
o Srasi1 pode cumprir é esta. 
ele ficará sozinho, por~ue o 
País vaf continuar trabalhan
do; e aquela chantagem que os 
bancos estrangeiros sempre fa
ziam, de que. se não se ficar 
o acordo, será cortado o cré
dito rotativo para a importa
ção. essa chantagem vai 
desaparecer. Para isso é ~ue 
estamos preparando as nossas 
reservas. para responder a es
sas chantagens, agradecendo a 
boa vontade deles, porque en
tendo que um banco e uma em
presa qualquer só fazem negó
cio se 1hes interessar, não 
fazem negócios de favor. En
tão. neste momento, eles não 
estão rindo. estão chorando e 
muito preocupados. Estão tão 
preocupados que já estão man
dando um comitê para examinar 
se essa proposta de 45 anos. 
de 25 anos, ou de 15 anos tem 
possibilidade de ser cumprida 
porque para eles é um grande 
negócio saber aue aquilo pode 
voltar para o ativo, agora 
como bónus, que podem ser con
tabiliza~os nas suas escritas. 
Se V. Ex me tivesse concedido 
a intervenção antes, eu teria 
feito uns dois ou três apar
tes. ao seu pronunciamento. 
mas não gravei os dados. Vou 
ler o seu discurso com muita 
atenção e voltarei a comentá
lo aqui, dentro desta amizade. 
deste respeito e desta compre
ensão que há entre nós. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR É 
mútua. Senador. 

O ob~etivo deste pronuncia
mento e trazer a debate, no 
Senado Federal, algo que afeta 
díretamente a· casa. por força 
do dispositjvo constitucional 
contido no art. 52. inciso VIl 
e seQuintes. da const1tuição. 
Isto e, que urna competência 
exclusiva - neste caso porque 
se trata de uma operação fi
nanceira de caréter externo-. 
uma competência exclusiva do 
Senado Federal dá uma aprova
ção prévia. N~o há ainda 
acordo. Há uma converSa. Foi 
lançada uma proposta, que se 
diz ousada do lado brasileiro. 
que teria deixado os banquei
ros perplexos. mas não houve 
nenhum sinal de acatamento a 
essa proposta. 

Pretendo aqui alertar para 
não se fazer uma proposta ou
sada, vantajosa demais a um 
lado para depois ceder demais. 
Fazer-se uma tentativa de sal
to, não se ter força suficien
te para chegar à distância que 
se pretendia, e recuar-se mais 
do que é devido. 

o Sr. Afonso Sancho Mas 
isto é um prognóstico pessi
mista. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR 
- Nada de pessimismo, Senador 
Afonso Sancho. Essa história 
da divida envolve tantos acor
dos desmanchados. tantas pa1a
vr~s empenhadas e desfeitas, 
que o Brasil não tem mais o 
que esperar. Queremos realmen
te -e neste ponto·estamos de 
acordo com o Governo - que o 
que seja acertado agora seja 
CUtllPrido. Também e~tamos de 
acordo com o Governo que o 
Brasil não deve pagar nem o 
principal. nem serviços dessa 
divida~ à custa daquilo que 
re~resenta a sobrevivência do 
País. Temos que ter uma capa
cidade comprovada de 
pagamento. Mas o que diz o meu 
discurso? O que disse 
anteriormente? Vamos~deixar de 
lado os números. E que esse 
orçamento, que vai demonstrar 
a capacidade de pagamento, 
está era sendo feito - antes 
assim e agora também -, acom-

~~~~a~~v~~r_e~~a~xiu~~~!d:eÍ~õ 
bem a que me estou referindo -
uma dosagem - não falo em ma
nipulação. porque seria quase 
que uma recrimincção aos téc
nicos- para uma maquilagem 
nesse Orçamento. para ele a
presentar superávits. evitan
do-se, por exemplo. nas despe
sas, investimentos em setores 
essenciais. que o Governo diz 
que vai fazer- em saúde, em 
estradas, em comunicações. em 
educação etc. Se, realmente, 
para o Pais demonstrar uma ca
pacidade de pagamento. a fim 
de. em cima desse superávit, 
dessa capacidade, pagar parce
ladamente, mesmo se nesse pra
zo. 1ongo a esse orçamento for 
feito assim~ aí haverá um 
grande preju1zo. Então. não 
podemos aceitar esse tipo de 
negociação. 

Não estou fazendo uma conde
nação cabal. total. Realmente, 
é preciso estarmos atentos a 
essa si tuação, • para não che
garmos ao que o Sr. Mailson da 
Nóbrega chegou. ao que o sr. 
Delfim Netto chegou, ao que o 
Sr. Roberto Campos chegou. to
dos eles envolvidos em nego
ciações, sempre anunciadas 
como vantajosas para o País, 
que deram no que deram. Não 
queremos que este Governo fra
casse; sinceramente, queremos 
que ele acerte. No entanto. 
também não queremos que o Go
verno nos enrole mais uma vez. 

Sem condenar ninguém, acredi
to que o Senado se deixou le
var, muitas vezes. Qelos acor
dos anteriores. Aliás, não es
tava também coberto por dispo
sitivos constitucionais que 
estavam dando ao Senado seu 
verdadeiro poder fiscalizador 
sobre assunto que é' vital para 
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o País. como esta 
endividamento. 

questão do do turismo à custa desse tra
balho de observador parlamen
tar. 

Por isso. co"voco os compa
nheiros. os senadores. a Casa, 
para total vigilância. tot~l 
fiscalização sobre os termos 
dessa negociação. QUe está, 
·apenas, iniciada. Está longe 
de ser concluída. 

O Sr. Nelson Wedekln - Permi
te-me v. ExA um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Com 
muito prazer. concedo o aparte 
a v. Ex4 

o Sr. Nelson Wedekin - Sena
dor Mansueto de Lavor·, desde 
1oio faço a referência que v. 
Ex é sempre um dos senadores 
mais preocu~ados com esta 
questão. que é vital para os 
destinos do nosso Pais. para o 
futuro do nosso País. Mais do 
que isso. como tão bem V. Ex4 

referenciou, trata-se de atri
buicão desta casa, do senado 
da República. Penso mesmo. que 
todas essas negociações, ainda 
que preliminares. ainda que 
entendimentos iniciais, deve
riam ser acompanhadas por esta 
casa, por uma comissão ou até 
mesmo por um senador quem 
sabe, pela Comissão de Assun
tos Económicos -, porque esta 
é a nossa condição~ este é o 
nosso dever. Faz V. ex~ muito 
bem em levantar esta questão, 
porque. como tão bem explici
tou. tantas foram as negocia
ções da dívida externa e todas 
elas, do ponto de vista dos 
respectivos ministros, iam eo 
perfeito encontro dos interes
ses do Pais, que deram no que 
deram, como disse v. ExA En
tão, esta Casa realmente ~re
cisa ficar atenta. v. Ex 4 e um 
dos senadores que mais enten
dem do assunto. CumPrimento V. 
Ex~ e, tanto quanto possível, 
faço coro ao seu apelo à casa. 
E do nosso dever, é de nossa 
tarefa e de nossa atribuição 
constitucional acompanhar as 
negociações, os entendimentos. 
ainda que iniciais. para que 
não estejamos. como em tantas 
outras ocasiões, diante de fa
tos consumados, dos quais de
pois apenas temos o direito de 
reclamar da tribuna. sem ne
nhum efeito concreto. Por is
so. faço apenas esta referên
cia muito concreta ao posicio
namento de V. ExA Ele é muito 
importante, pertinente e opor
tuno para esta Casat no senti
do da sua atribuiçao. que é 
constitucional. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -
~uito obrigado. nobre Senador. 
E importante o que V. Ex~ lem
bra no seu aparte. Todos os 
anos o Congresso brasileiro 
envia a Nova Iorque. para a 
sessão da ONU, observadores 
parlamentares, e ninguém vai 
acusar esses parlamentares nem 
o Congresso de estar promoven-

Esta negociação da díVida ex
terna é mais importante. sin
ceramente, ). para o Pa f s do que 
essas sessões ordinárias da 
ONU. Quer dizer, elas afetam 
muito mais a vida do Pafs do 
que um acontecimento que ocor
re todos os anos em caráter 
ordinário. Não temos um obser
vador parlamentar acompanhando 
essas negociações. que. em uma 
semana. Gão em Nova Iorque, 
noutra. talvez na Europa, e na 
outra semana, aqui, no Pafs. 

Então, não vejo por que não 
haver ~companhamento de obser
vadores parlamentares. uma vez 
que o Senado é que vai dar a 
autorização prévia. 

Se não' ·acompanharmos. passo a 
passo~ essas negociações. va
mos ter dificuldade de. no mo
mento da votação. aqui, enten
der todos os detalhes. E esse 
entendimento nos seria trans
mitido por nossos representan
tes observadores nessa negoci
ação. 

Não vejo nada demais nisso, é 
apenas uma tarefa. Se houver 
algum gasto para o Senado ou 

'para o Congresso, é explicá
vel. 

Nãp defendemos os gastos 
desnecessários. porque isso 
compromete a imagem do con
gresso. Muitas vezes. por 
causa de economias descabidas. 
o Senado se coloca em situação 
difícil. 

Defendo. sim, a economia sen
sata, defendo o fim das mordo
mias. que são um acinte para o 
povo. mas não posso defender 
que o Senado se restrinja no 
seu papel constitucional, a 
titulo de economia. E um ab
surdo e um contra-senso. 

Portanto, se é nosso papel 
constitucional fiscalizar, 
passo a passo. esse problema 
da dfvida. defendo aqui o a
companhamento por observadores 
parlamentares. a fim de que 
esta questão seja também uma 
questão do ~arlamento brasi-
1 e iro. e não apenas do 
Executivo. 

o Sr. .Jutahl( 
Permite-me V. Ex 
nobre Senador 
Lavor? 

Magalhães -
um aparte. 

Mansueto de 

O SR. 
Concedo 
lustre 
1 hães. 

MANSUETO DE LAVOR -
o aparte a V. Exa. i
senador Jutahy Maga-

o Sr . .Jutahy Magalhães - se-
nador Mansueto de Lavor. como 
sempre v. Exa aborda assunto 
no conhecimento de causa. com 

a autoridade de ter sido Rela
tor desta matéria quando tra
mitou no Senado Federal .e foi 
transformada em dois projetes 
de resolução, que ho~e estão 
em vigor. v. ExA dlZ bem, 
quando fala ~ue devemos ter -
e esta é a nossa obrigação 
constitucional conhecimento 
prévio dos entendimentos rea
lizados pelos representantes 
do Execu~ivo, junto aos ban
queiros internacionais e aos 
órgãos governamentais. acerca 
da dfvida externa brasileira, 
porque esta obrigação tem aue 
ser bem compreendida por todos 
nós. Não devemos tratar deste 
assunto como Governo ou 
Oposição: temos de trata-lo 
como Senadores da República, 
temos a obrigação de examinar 
caso a caso. para darmos ou 
não a autorização que o Gover
no vai necessitar para poder 
fechar os acordos. Quando V. 
ExA adverte para o perigo de 
se votar sem pleno conhecimen
to de causa. não teremos razão 
de fazer assim. porque é obri
gação nossa procurar conhecer 
todas as cláusulas desse con
trato que vierem a ser coloca
das, e o Governo já deveria 
ter trazido a debate no Senado 
a proposta que apresentou nos 
Estados Unidos, antes de levá
la até eles. Não chego a falar 
em representantes nossos, por
que isso depende de convite. e 
não podemos impor uma 
representação. Realmente, o 
Governo deveria mostrar inte
resse em que alguém do Con
gresso acompanhasse a discus
são dessas propostas. Mesmo 
sem esse acompanhamento dire
to. a nossa obriQação. como a 
do Executivo. e dar todas as 
explicações ao Legis1ativo. 
principalmente ao Senado Fede
ral, porque nós ê ~ue teremos 
que examinar o que for apre
sentado, para ver se autoriza
mos ou não a assinatura desses 
contratos. Esta é a obrigação 
de cada um, não é de V. ExA. 
não é minha, é de cada sena
dor, para exercer a missão, 
talvez a maior missão que te
mos que enfrentar como senado
res da República. Quanto ao 
problema da ONU, v. Ex~ teria 
razão. se não se fizesse como 
a última vez em que estive lá 
presente, para honra minha: o 
Embaixador brasileiro, na ONU, 
teve a grande preocupação de 
fazer com que mantivessemos 
conversações com pessoas da 
Representação dos Estados Uni
dos ligadas ao setor da dívida 
externa, para tomarmos conhe
cimento dos amplos debates que 
se feriam. no plenário da ONU, 
a gropósito dos débitos dos 
países do Terceiro Mundo, as
sim tivemos reuniões com em
baixadores dos países relacio
nados àquelas crises interna
cionais existentes na éRoca, 
como o problema da Nicar4Qua. 
o problema de Angola. da Afr1-
ca do Sul, e a questão da pe-

l 
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restro1ka, na União soviéti
ca. Encontrávamo-nos tanto 
com os embaixadores da 
Nicarágua. de Honduras, de An
gola, como com os embaixadores 
de Cuba e dos Estados Unidos, 
para tratarmos de assuntos re-' 
~erentes á União Soviética. 
Então, é também um trabalho de 
conhecimento dos problemas 
internacionais. Oaf a conve
niência dessa representação, 
desde que seja proporcionada 
ao senador a oportunidade de 
encontrar-se com pessoas da 
área dos conflitos internacio
nais. Parabenizo v. Ex~ V. 
ExA deve chamar a atenção de 
todos os que se interessam 
pelo assunto, um dos mais gra
ves que teremos de enfrentar. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -
Muito obrigado, nobre Senador 
~utahy Magalhães. 

A questão da ONU foi uma ana
logia que eu fiz. Não sou con
tra a ida de observadores par
lamentares brasileiros às reu
niões da ONU. Foi uma analogi
a~ E importante também esse 
acompanhamento. Creio que nem 
depende de um ato do Executi
vo. porque não vamos assinar 
nada em nome do Executivo, não 
v~mos executar nada QUe seja 
competência do Governo. Para 
exercermos a nossa competência 
constitucional como senadores, 
é necessário o acompanhamento 
desses entendimentos, passo a 
passo. 

Portanto, .quanto à designação 
de observadores, é claro que é 
preciso haver entendimentos. 
mas nunca se ficar .na depen
dência de uma licença do Poder 
Executivo. ou mesmo um 
convite. 

Sr. Presidente, concluo. 

Eis af a proposta que a im
prensa diz estar tirando o 
sono dos credores. Não resta. 
tampouco. dúvida de que estes. 
imaginando do que o Brasil 
possa resistir a tantas san
grias. estão fomentando a onda 
de comentários boquiabertos 
com a pretensa 11 ousadi_ a u da 
proposta brasileira. Isso cer
tamente lhes facilitará a ob
tenção de concessões adicio
nais, quando do desfecho. QUe 
também~ sem dúvida alguma, 
ser~ apresentado como mais um 
retumbante êxito do atual Go
verno brasileiro. 

1) a dívida externa não é um 
problema conjuntural~ mas a 
conseqüência da gestao desas
trada da política económica ao 
longo de vários mandatos pre
sidenciais; 

2) a questão deve ser encara
da de frente. sem ilusões: 

a) corrigindo as falhas es
truturais dentro do Pafs; 

b) reconhecendo abertamente 
que a redução da dívida tem de 
ser substancial e certa (ela 
não pode ser nem voluntária à 
discrição dos credores, nem 
aleatória, ao sabor dos humo
res dos que controlam o 
mercado): 

3) para isso. têm de ser es
tabelecidos juros nominais fi
xos da ordem de não mais que 3 
a 4% ao ano, e deságio imedia
to no valor das obrigações: 

4) há que reformular a inser
ção do Brasil na economia in
ternacional, valorizando a 
produção do País e seus recur
sos naturais. que. se conti
nuarem sendo objeto das mani
pulações dos mercados imper
feitos. jamais possibilitarão 
ao Brasil sair do círculo vi
cioso em que foi encerrado: 
sua fraqueza econômica sendo 
aprofundada pela dependência 
tecnológica e financeira. e 
essa fraqueza crescente tra
zendo mais dependência. 

Enquanto isso persistir. será 
ocioso dedicar muito esforço à 
discussão da dfvida externa em 
si mesma. Primefro, porque não 
é possfvel resolver esse pro
blema sem reduzir a dependên
cia do País. segundo. porque, 
ainda que isso fosse possível, 
o a~ual grau de dependência é 
mais do que suficiente para 
gerar uma nova dívida externa 
do mesmo porte. Em outras pa
lavras, na hipótese de zerar
mos a atual dívida, mantendo
se as iníquas ~struturas 
sócio-económicas do presente. 
logo estaríamos diante de nova 
dfvida igual a esta que ora 
nos inferniza. 

Em face _deste quadro nada a
nimador. resta ao Senado de
sempenhar. sem tergiversação, 
o seu papel constitucional em 
face, do endividamento público 
externo e interno. 

Era o que tinha a dizer Sr. 
Presidente (M~ito bem!)_ 

COMPARECEM 
SENADORES: 

MAIS os SRS. 

Mário Maia - Carlos Patrocí
riio - João Castelo - Hugo Na
poleão - Mauro Benevides - La
voisier Maia - Raimundo Lira -
João Lyra - Carlos Lyra - Luiz 
Viana Neto - Nelson carneiro -
Mata-Machado -Alfredo Campos 
-Maurício Correa- Meira Fi
lho- Louremberg Nunes Rocha
Mareio Lacerda - Nelson Wede
kin -Alberto Ho'ffmann- José 
Fogaça. 

Durante o diScurso do Sr. 
Mansueto de Lavor, o Sr. 
Mendes Canale. 1g Secretá
rio, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Nelson Carnefro, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Sobre a mesa, reque
rimento que será lido pelo Sr. 
1.2 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NO 358, DE 1990 

Senhor Presiden~e. 

Nos termos do art. 172, I. do 
Regimento Interno, requeiro a 
inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n.2 
sa. de 1990, que dispõe sobre 
a exploração dos serviços de 
telecomunicações. 

Sala das Sessões, 16 de outu
bro de 1990. - Senador Odacir 
Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- O requerimento lido 
será publicado e incluído na 
Ordem do Dia oportunamente. 

Está esgotado o tempo desti
nado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 51 
Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência esclarece ao 
P1enàrio que. em obediência ao 
disposto no art. 1.0. § 10. da 
Resolução n.2 157, de 1988, as 
matérias constantes dos itens 
6 as. 11 e 16 da Ordem do Dia 
não poderão ser apreciadas se
não após a votação dos vetos 
apostos aos Projetes de Lei do 
DF n-2s 39. 41 e 45. de 1990, 
constantes dos itens 1 a 3, 
respectivamente. 

Os referidos vetos tiveram 
seus Prazos de tramitação no 
Senado - 30 dias - esgotados, 
passando a impedir. nos termos 
do art. 4.2 1n fine. da citada 
resolução, a apreciação de ou
tras matérias de interesse do 
Distrito Federal. 

Item 1: 

Veto Parcial 

PROJETO DE LEI DO DF 

NA 39, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 

nos termos do art. 10, § 10. da 

Resolução n~ 157. de 1988) 

Votação, em turno único. 
do veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 39, 
de 1990, que dispõe sobre o 
rea~uste de vencimentos e 
salarios dos servidores ci
vis da administração dire
ta, autárquica. fundacional 
e indireta·do Distrito Fe-
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deral, e dá outras provi
dências. 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
de 12 ·de setembro último. 

A Presidência esclarece ao 
Plenário que o veto exige, 
para sua rejeição, o voto 
contrário da maioria absoluta 
da composição da Casa. em vo
tação ~ecreta. 

Os Srs. Senadores que votarem 
"sim" .estarão aprovando o ve
to; os que votarem "não" esta
rão rejeitando o veto. 

Os Srs. Senadores devem ocu
par lugares diversos daqueles 
Que ocupam normalmente. 

Em votação. 

Peço a todos os Srs. Senado
res votem em lugares que não 
sejam os seus, porque a vota
ção é secreta. (Pausa.) 

(Procede-se à"votação.} 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro}- Votaram "sim" 11 Srs. 
Senadores; e "não, 4. 

Não houve abstenções. 

Total: 15 votos. 

Não houve quorum. 

A Mesa vai suspender a sessão 
por 1 o minutos. 

O Sr. Mauro Benevides - Sr. 
Presidente. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.)- SR. Presidente, an
tes de V. Ex4 • como manda o 
Regimento. suspender a sessão, 
eu me pe~mitiria até 
antecipar-me ao apelo aue cer
tamente V. Ex~ dirigirá aos 
Srs. Senadores que, neste ins
tante, nos seus gabinetes. a
tendem a outros encargos par
lamentares, para que retornem 
a este plenário, Qarantindo, 
assim, a existencia do 

quorum e, desta forma. apre
ciemos os vetos e outras im
portantes matérias que se en
contram na Ordem do Dia da 
sessão de hoje. 

É o apelo que, neste instante 
entendo do meu dever transmi
tir aos eminentes Colegas. 
para que, em se deslocando a 
este plenário imediatamente, 
possibilitem, no· prazo estabe-

lecido pelo Reg1mento. o 
Quorum indispensavel à apre

ciação dos vetos e das demais 
mater1as constantes da Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) A Mesa atenderá a V. 
Ex" 

A Mesa vai suspender os tra
balhos por 10 minutos~ fazendo 
soar as campainhas nos Gabine
tes dos Srs. Senadores. Espera 
o comparecimento de todos ao 
plenário, para que possam ser 
votadas as matérias constantes 
da Ordem do Dia. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 hqr~s e 
46 minutos, a sess~o e rea
berta às 15 horas e 55 
minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-
neiro) Está reaberta a 
sessão. 

Persistindo a falta de núme
ro~ deixam de ser examinadas 
as matérias constantes da Or
dem do Dia em fase de votação. 

São os seguintes os itens 
da Ordem do Dia cuja apre
ciação fica adiada: 

2-

Vete Total 

PROJETO DE LEf DO DF 

4 

PROJETO OE DECRETO 

LEGISLATIVO N~ 22, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 376, e, 

do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n" 22, d._ 1989 (n" 155/86, na 
Câmara dos Deputados). que a
prova o texto da convenção n~ 
147 da Organização. Internacio
nal do irabalho - OIT sobre 
normas mfnimas da Marinha Mer
cante, adotada em Genebra. em 
1976, durante a Sexagésima Se
gunda Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho, 
tendo 

PARECERES orais e sob n~ 306, 
de 1990, das Comissões: 

de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional - 12 pronunci
amento: concluído por dili
gência junto ao Ministério do 
Trabalho e audiência da Comis
são de Constituição, Uustiça e 
Cidadania; 2g pronunciamento: 
favorável quanto ao mérito; e 

de Ccnstituiçãc, ~ustlça e 
Cidadania. pela constituciona
lidade e juridicidade. 

5-

F ?JETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N~ 37, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 376. e. 

do Regimento Interno) 
N.n 41. DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia 
nos termoS do art. 10, § 10) 

Resolução n~ 157, de 1988 
da Votação, em turno único, do 

Votação, em turno único, do 
veto total aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 41, de 1S90, 
de autoria do Senador Mauricio 
Corrêa. que regulamenta o art. 
39 da Constituição, relativo 
ao regime jurfdico dos servi
dores das fundações públicas 
do Distrito Federal e dá ou
tras providências. 

·- 3-

Veto Parcial 

PROJETO OE LEI DO DF 

N~ 45, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia 
nos termos do art. 10, § 10) da 

Resolução n.n 157, de 1988 

Votação, em turno único. do 
veto parcial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 45, de 1990, 
que dispõe sobre o regime ju
rídico dos servidores civis da 
fundações públicas do Distrito 
Federal, e dá outras 
providências. 

Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 37, de 1990 (n~ 131/89, na 
Câmara dos Deputados), que e
prova os textos do Acordo de 
Cooperação Cientifica, Técnica 
e Tecnológica e do Protocolo 
Complementar ao Acordo de Coo
peração Cientffica, Técnica e 
Tecnológicak celebrados em Ma
puto, em 1 de junho de 1989. 
entre o Governo da República 
Federativa do 6rasi1 e o Go-
verno da República Popular de 
Moçambique, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido 
em Plenário, da Comissão - de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

e-
PROJETo OE LEI DO SENADO 

N~ 166, OE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c 

do Regimento Interno~ 

Votação, em 
Projeto de Lei 
166. de 1990. 

turno único, do 
do Senado n.n 
de autoria do 

l 

I 
1 

I 
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senador Odacir Soares, que re
gulamenta o art. 174, §§ 3~ e 
4~ da Constituição. tendo. 

PARECER, p~oferido em 
Plenário, da Comissão 

de Assuntos sociais, 
favorável ao projeto com emen
da que apresenta de n~ 1-CAS. 

- 10 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

NA 52, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c 

do Regimento Interno5 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Resolução n~ 52. de 
1990 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu pare
cer), que autoriza o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul 
a emitir e colocar no mercado 
cinco bilhões. cento e vinte e 
cinco milhões de Letras Finan
ceiras do Tesou~o do Estado do 
Rio Grande do Sul - LFT/RS. 

12 

PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO NA 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ S. de 1989, de au
toria do Senador Marco Maciel 
e outros Senhores Senadores, 
~ue acrescenta parágrafo ao 
art. 159 e altera a redação do 
inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

13" 

PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 5, DE 1989'. 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 5, de 1989, de au
toria do Senado~ Nelson Ca~
neiro e outros Senhores Sena
dores, gue dispõe sobre a re
muneraçao dos Deputados Esta
duais e dos vereadores. 

14 

PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO NA 6, DE 1989 

Votação, em primeíro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 6, de 1989, de au
toria do Senador Marcos Men
donça e outros 24 Senhores se
nadores, que acrescenta artigo 
ao texto constitucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

15 

PROPOSTA OE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO NA 1, DE 1990 

Votação, em primeiro turno. 
da Proeosta de Emenda à Cons
tituiçao n~ 1, de 1990, de au
toria do Senador Márcio Lacer
da e outros Senhores Senado
res, que acrescenta dispositi
vos ao Ato das Disposições 
constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

17 

PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO-·Nsz 2. DE 1990 

(Incluida em Ordem do Dia 
nos termos do art. 358 

do Regimento Interno) 

Suspende a ~plicação do art. 
62 e altera o~ 2~ do art, 64 
da Ccnstituiçao Federal (1Sl 
signatário: .Senador M~ta
Machado.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Os itens 6 a 8. 11 e 
16 da O~dem do Dia, em obe
diência a dispositivo da Reso
lução n~ 157, de i988, ficam 
com a apreciação soOrestada. 

São os seguintes os itens 
cuja apreciação fica 
soorestada: 

- 6 

PROJETO DE LEI DO DF 
N.Q 53, DE 1990 

(Incluido em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353. pa~ágrafo 
único. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ú~íco, do 
Projeto de Lei do O~ n~ 53, de 
t990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
autoriza a Companhia 
Imobiliária de Brasília- Ter
racap, a doar os iméve1s que 
específica e dá outras provi
dências (dependendo de 
parecer). 

-7-

PROJETO DE LEI DO DF 
NSl 43. DE 1990 

(Em regime de urgência. nos 
termos do art. 336, c 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno~único, do 
Projeto de Lei do DF n~ 43, de 
1990, de iniciativa de Gover
nador do Distrito Federal, que 
dispõe sobre o aproveitamento 
de servidores na carreira Ad
rninistraç!o Pública da Funda
ção Zootlctánica do·-·D"istrlto 
Federal, criada pela Lei nQ 
82, de 29 de dezembro de 1989, 
e dá outras providências 
(dependendo de parecer) . 

-a-
PRoJETo DE LEI DO PF 

N• 55, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ún1coy do 
Projeto de Lei do OF n~ 55, de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federa1 1 que 
cria a carreira Assistencia 
Jurfdica das fundações públi
cas do Distrito Federal e seus 
cargos, fixa os valores de 
seus vencimentos e dá outras 
providências (dependendo de 
parecer). 

11 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N-2 47, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução n.2 47, de 
1990, de autoria do Senado~ 
Fernando Henrique Cardoso e 
out~os Senhores Senadoresy que 
dispõe sob~e 9 ~ealização de 
concurso publlco pa~a o preen
chimento de cargos para a Câ
mara Legislativa do Distrito 
Federal e determina outras 
providências (Oependendo de 
parecer). 

16 -

PROJETO DE LEI DO DF 

N• 33, DE 1990 

Dfscussáo, em turno suplemen
tar, do Substitutivo ao Proje
to de Lei do DF n 2 33, de 
1990, de iniciat1va da Com1s
são do Distrito Federal 
(apresentado por sugêstão do 
Deputado Augusto Ca~valho), 
que dispõe sobre a criação de 
Quadro de Pessoal da Câmara 
Legislativa do Distrito Fede
ral e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n~ 296, de 1990, 
da Comissão 

- Dfretora, oferecendo a 
redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Volta-se à lista de 
oradores. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. úUTAHY MAGALHÃES (PSPS 
BA. Pronuncia o seguinte 

discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 
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Para constar dos Anais da 
Casa e para que os Srs. Sena
dores que o desejarem tenham 
conhecimento da opinião de 
quem teve o privilégio de a
presentar a proposta inicial 
do Código de Defesa do ConsG
midor, no Congresso. a qual 
acabou aprovada com as modifi
cações propostas pelo Deputado 
Voaci Góes. São considerações 
sobre cada veto do Presidente 
a alguns artigos da Lei apro
vada pelo congresso. 

É a segu.inte a análise que 
'faço: 

A ) Art. 5 2 • § 1.12. 

No Capítulo que trata da 
"Política Nacional de Relações 
de Consumo". o projeto oriundo 
da Câmara estabelece para es
tados, Distrito federal e mu
nicípios, a obrigação de man
ter "órgãos de atendimento 
gratuito para orientação dos 
consumidores." 

(art. 24, incisos I e v. c/c, 
art. 173, § 3~. e 174). Em 
principio, portanto. à autori
dade federal também cabe exer
cer a fiscalização e velar 
pelo fiel cumprimento das nor
mas de sua autoria. Nada impe
de, entretanto, que, por in
termédio de convênio, onde fi
que claramente delimitada a 
delegação conferida à outra 
unidade bem como o critério de 
repartição dos encarQos decor
rentes, venha a ser obtida a 
cooperação de órgãos estaduais 
ou municipais~ para o fim ora 
analisado. A solução preconi
zada no dispositivo em pauta 
parece-nos imprópria. porquan
to resulta em transferir, de 
forma inespecifica, competên
cia federal, o que certamente 
poderá acarretar conflitos en
tre as diversas esferas. Ade
mais, pretende-se com o pre
cei.to, inquestionavelmente, 
criar obrigação para unidades 
federadas cuja autonomia plena 
a constituição garante. 

Pelas razões expostas. o veto 
merece ser mantido. 

c) Art. 6~. inciso IX. 

Como bem ressalta o documento 
executivo, neste passo secun
dando o que já fora explicita
do pelo Senador Dirceu Carnei
ro na qualidade de'Relator da 
matéria no Senado. trata-se de 
previsão inconstitucional, 
pois tnvade área de competên- Entre os direitos básicos as
cia afeta a outras unidades da segurados pelo Código 
Federação (estados e municipi- (Capitulo III). resolveu o 1e
os). Não cabe à União deter- gislador inserir a faculdade 
minar ou impor aos estados e de o consumidor participar e 
rnunicipios a criação de órgãos op1nar na formulação das polí
públicos com funções previa- ticas que venham diretamente a 
mente estabelecidas, mormente. afetar adquirentes de bens e 
com a previsão de serem os serviços. 
serviços gratuitos. 

Ademais. parece-nos que, no 
caso especifico. e tendo em 
vista o objeto colimado, a 
criação de tais órgãos insere
se na seara da competência su
pletiva que os estados têm em 
matéria económica. de produção 
e consumo (art. 24, incisos I 
e V). Cabe, pois. ao legisla
dor federal, estatuir apenas 
as normas gerais, deixando às 
outras unidades federadas a 
disciplina específica (art. 
24. § 1~. CF). 

Pelas razões aduzidas, enten
demos deva o veto ser mantido. 

8) Art. 5.12., § 2.12. 

Também no Capitulo referente 
à Política Nacional de Rela
ções de Consumo, pretende-se 
atribuir aos estados, Distrito 
Federal e municípios competên
cia para fiscalizar preços e 
autuar infratores. 

No atual contexto constitu
cional. parec.e-nos implícita a 
competência da União para in
tervir no mercado por intermé
dio do tabelamento de preços 
quando as circunstâncias eco
nómicas assim o justificarem 

Trata-se de uma conquista e 
de um avanço da democracia 
participativa~ pois cria um 
eficiente mecanismo de parti
cipação dos interessados no 
processo da tomada de decisão 
pol ftica. 

o dispositivo, entretanto, 
foi vetado sob a alegação de 
contrariar o '' ... princ1pio da 
democracia representativa ao 
asse~urar. de forma ampla. o 
dire1to de participação na 
formulação das polít1cas que 
afetem diretamente o 
consumidor ... ". 

Ao que tudo indica. a leitura 
apressada da norma levou o 
Chefe do Estado a imaginar que 
ela estaria a transferir para 
as entidades representativas 
dos interesses do consumidor 
poder deliberativo ou decisó
rio, no que tange a formulação 
de políticas para o setor. o 
devido exame do texto revela, 
entretanto, que o único d1'fei
to assegurado foi o de parti
cipar no processo, emitindo 
opiniões, pareceres ou exter
nando pontos de vista capazes 
de elucidar certos aspectos 
dos interesses em pauta. nota
damente do ponto de vista do 
consumidor. 

o veto decorreu de uma exege
se equivocada do dispositivo e 
merece ser rejeitado pa~a per
mitir a ampliação da partici
pação popular no processo de 
tomada de decisão política. 

d) Art. 11 

Na sessão que versa sobre a 
proteção à saúde e à segurança 
dos consumidores em geral. in
cluiu o Congresso Nacional 
norma obrigando a imediata re
tirada do mercado de produto 
ou serviço que. mesmo adequa
damente utilizado ou fruído, 
apresente alto grau de nocivi
dade ou periculosidade. 

Ademais, ficam taxativamente 
explicitadas duas outras 
conseqüências jurfdicas a que 
se su~eitam os responsáveis 
pela 1ntrodução, no mercado, 
de produtos altamente nocivos 
ou perigosos: 

- que o produtor arque com os 
ónus da retirada do bem do 
mercado: 

a obrigação de reparar to
dos os danos havidos. 

Parece-nos desnecessário dis
correr sobre a importância ou 
mesmo os motivos QUe terão le
vado o legislador a prever a 
medida. 

Surpreendentemente. o Chefe 
do Executivo vetou a norma por 
entender que a medida " ... im
possibilita a produção e oco
mércio de bens indispensáveis 
à vi da moderna ... ". citando 
como exemplo os materiais ra
dioat1vos e os produtos quími
cos. 

Antes de analisarmos as 
conseqüências do veto. convém 
determo-nos sobre o exame da 
expressão 11 a 1 to grau de 
nocividade" e "alto grau de 
periculosidade" empregada no 
texto para indicar e qualifi
car os produtos que devem ser 
retirados do mercado imediata
mente. 

Nocividade indica. no contex
to em que é empregado. causa
ção de dano ? saúde ou ao meio 
ambiente. Não se trata de mera 
potencialidade; está-se em 
face de um fato concreto. Pe
riculosidade. ao contrário. 
revela risco para a segurança; 
indica evento que. embora de 
ocorrência f ncerta, pode 
concretizar-se e vir a causar 
dano à pessoa ou ao meio 
ambiente. 

Por outro lado, é preciso a
tentar para o fato de que não 
são apenas os produtos ou ser
viços simplesmente nocivos ou 
perigosos que devem ser reti
rados. mas apenas aqueles que, 
por suas caracterfsticas. re-

l 
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velem ter estas propriedades 
negativas "em alto grauu. 

Nestas condições, evidencia
se que entre a posição con
gressual e aquela externada 
pe1o Executivo estão em choque 
duas concepções, duas formas 
antagónicas de valorar a vida 
e a existência humana. cabendo 
ao Parlamento opinar em defi· 
nitivo por aquela que julgar 
mais relevante. De um lado, 
prioriza-se a preservação da 
incolumidade da saúde e da se
gurança dos seres humanos e do 
meio ambiente contra agres
sões, concretas ou potenc1afs, 
de bens ou serviços. De outro 
lado, julga-se mais importante 
garantir os interesses da pro
dução e do comércio de bens 
tidos QOr alguns como 
indispensáveis à vida moderna 
a despeito das conseqQências 
adversas para a saúde ou a se
gurança das pessoas ou do meio 
ambiente. 

De nosso ponto de vista. ju1-
Qamos eticamente condenáve1 e 
JUridicamente insustehtâve1 a 
posição executiva. A vida e a 
liberdade no sentido mais am
plo devem prevalecer sobre 
quaisquer outros valores ou 
interesses. Nada justifica que 
prioridades comerciais. mer
cantis ou de desenvolvimento, 
venham a relegar aquelas a se
gundo plano. Ademais, a ordem 
constitucional privilegia a 
dignidade da pessoa humana, 
sobre todos os demais valores 
ou interessei (art. 1~. inciso 
!II; art. 3 • inciso I e art. 
4sr.. inciso II. CF). 

Assim sendo. mesmo que o tex
to do Código fosse omisso. ha
veria um indiscutivel dever do 
Estado de retirar do mercado 
bens ou serviços altamente no
civos ou perigosos toda vez 
que viesse a tomar conhecimen
to de tal fato. Não há lugar 
para imaginar-se que a ordem 
jurídica. em determinadas hi
póteses, admite o sacriffcio 
de valores humanos superiores. 
O Estado. ao contrário. tem o 
expresso dever de proteger e 
defender esse património ima
terial contra investidas de 
qualquer natureza. 

Acrescenta-se que as razões 
apontadas para o veto não cor
respondem à realidade. Os 
11materiais radioativos" e os 
11 pr-odutos Qufm1cos 11

, auando 
Padequadamente utilizados". 
ist6 é. observadas as normas 
de segurança cabiveis. não a
presentam 11 alto grau" de peri
go ou nocividade. Algum aci
dente pode vir a ocorrer, é 
certo, Está-se, entretanto, 
nesta caso. no campo do risco 
admissível, não sendo por isto 
lfcito afirmar que o art. i1 
inviabiliza a produção e oco
~érçio de bens indispensáveis 
a v1da moderna. 

Parece-nos que o verdadeiro 
motivo inspirador do veto 
prende-se ao empenho em evitar 
a responsabilidade objetiva 
consignada na parte final do 
dispositivo. 

Ao colocar produto altamente 
perigoso ou nocivo no mercado. 
o empresário está implicita~ 
mente assumindo todos os ris
cos inerentes à sua iniciati
va. Deve ficar, portanto~ su
jeito às conseqOàncias cabí
veis no caso da ocorrência de 
infortúnio. cumprindo-lhe in
denizar. de plano, todas as 
vftfmas do evento sem nenhum 
questionamento quanto à culpa. 

É bom lembrar que o téxto 
normativo afinal aprovado pelo 
Congresso, no particular da 
"Responsabilidade pelo fato de 
produto ou de serviço" 
(capftulo IV- seção II). é 
consideravelmente menos rfgido 
na defesa das vftimas de danos 
do que o originalmente 
proposto. Enquanto este último 
sugeria a adoção da teoria da 
responsab i 1 idade sem 
culpa tout court • bastando. 
portanto, para justificar a 
pretensão indeni~atória, a 
prova do dano e o vinculo de 
causalidade entre ele e o pro
duto ou serviço. o diploma en
viado a sançao contempla inú
meras hipóteses excludentes do 
dever de ressarcir 

Exemplificativamente. ao se 
definir o que é produto defei
tuoso- fez-se questão de afir
mar que como tal só pode ser 
qualificado o bem que a ••• não 
oferece a segurança que dele 
legitimamente se espera ... • 
(art. 12, § i~). Por conse
guinte. quando o produto é. 
por natureza. aaltamente noci
vo ou perigoso", não haverá 
lugar para nenhum tipo de res
ponsabilidade já que, sendo 
intrinsecamente ''inseguro" e 
não havendo proib'ição legal da 
sua introdução no mercado~ 
insere-se ele no rol daquelas 
mercadorias cujo r;sco. pelo 
uso. deve ser assumido pelos 
próprios consumidores. 

Assim, parece-nos uma neces
sidade imperiosa a preservação 
do art. 11. pois será esta a 
única garantia que os consumi
dores em geral terão de não 
virem a ser impunemente expos
ta a riscos e danos de grandes 
proporç6es, tudo em nome do 
interesse da produção e do 
comércio. 

Pelas ra%ões acima, entende
mos 1mprescindfve1 a rejeição 
do veto. 

Art. 15. 

Ainda na sessão referente à 
responsabilidade civil~ vetou 
o Chefe do Poder Executivo o 
art. 15. dispondo sobre o cri-

tério 1ndenizat6rio a ser ado
tado quando 11 a uti 1 ização de 
produto ou servlço causar dano 
irreparável ao consumidor.• 

Justificando a iniciativa, 
alega o Presidente QUe a equi
vocada redação do dispositivo 
" ... redunda em reduzir a am
plitude de eventual indeniza
ção devida ao consumidor, uma 
vez que restringe ao va1or dos 
bens danificados ... " 

O texto vetado, efetivamente, 
é de redação infeliz. gois 
deixa entrever que, na hi'póte
se de dano ao consumidor. a 
única compensação devida é a 
reposição do " . . . va 1 or 1 nte
gral dos bens danificados. 
"excluída, portanto. qualquer 
outra, inclusive lucros ces
santes e reparação do dano 
moral. 

A obstinação do Senado em a
catar. na integra. o substitu
tivo da Câmara, não se admi
tindo sequer o questionamento 
da conveniência de algumas i
novações, como queria o Rela
tor. resultou neste impasse. 

Originariamente. dispunha o 
preceito: 

"OUando o serviço presta
do causar dano irreparável 
a bem de qualquer natureza 
do consumidor. a indenfza
ção corresponderá ao seu 
valor de reposição inte
gral." 

Indicava-se, desta forma. 
claramente. Que o dano causado 
a bem em decorrência de servi
ço prestado com negligência. 
imperícia ou imprudência devia 
ser reparado mediante o res
sarcimento do valor integral 
da coisa avariada e não com o 
simples pagamento de importân
cia equivalente ao conserto ou 
reparo. 

Por alguma razão que se des
conhece, a redação vinda da 
Câmara alude a dano ao 
"consumidor" e não a "bem do 
consumidor". resultando daf 
truncado o sentido da norma. 

o defeito só poderá agora ser 
somado mediante nova 
iniciativa. Para remediar mal 
maior. parece-nos ser o veto a 
única solução. 

Pelas razões expostas, enten
demos deva o veto ser mantido. 

Arts. 16, 45 e § 3S1. do art. 
52. 

O '"Código do Consumidor", 
além de contemplar a responsa
bilidade do emPresário por da-
nos causados às pessoas físi
cas ou jurfdicas conceituadas 
como consumidores (art. 2~). 
introduz no ordenamento a fi
gura da multa civil com o pro-
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pósito de punir. de forma ge
nérica e impessoal: 

os danos decorrentes 
da introdução no mercado de 
produtos ou serviços ~e 
alta pericu1osidade ou im
próprios seja em decorrên
cia de grave imprudência~ 
de negligência ou de impe
rfcia de fornecedor (art. 
16); 

as infrações aos pre
ceitos tutelares da boa 
prática comercial. (art. 
45); e 

a fnfração das normas 
relativas ao fornecimento 
de bens ou serviços com pa
gamento a prazo lart. 52); 

Trata-se de relevante inova
ção que arma o poder público 
com meios repressivos e pre
ventivos eficazes contra ati
tudes levianas ou inescrupu1o
sas. 

o Poder Executivo resolveu 
vetar o texto. basicamente por 
duas razões: 

Já estariam os consu
midores suficientemente 
protegidos pelo disposto no 
artigo 12 no que tange ao 
ressarcimento de danos; e 

- inexistir destinação ou 
finalidade especifica para 
as importâncias eventual
mente arrecadadas a este 
titulo. 

Ambos os motivos são 
improcedentes. 

Em primeiro lugar, o fato de 
os arts. 12 e seguintes con
templarem critérios de ressar
cimento de prejuízos a pessoas 
ffsicas ou jurídicas vftímas 
de danos não elide a necessi
dade nem impede que o Estado 
sancione a conduta illcita que 
atinge interesses difusos (in
teresses dos consumidores in 
genere ~ ou seja, enquanto 
grupamento social despersona-
1izado e não individualizado): 

Em segundo lugar. não é cor
reto afirmar-se inexistir des
tinação ou finalidade especí
fica para o montante arrecada
do e a título de multa civil 

o art. 90 do Código prevê: 

aArt. 90 Aplicam-se _às 
ações previstas neste Tftu
lo as normas do Código de 
Processo Civil e da Lei n~ 
7.347 de 24 de junho de 
1985, inclusive no que res
peita ao inquérito civil, 
naquilo que não contraria 
suas disposições. " 

A lef referida no texto (Lei 
n~ 7.347/85), por seu turno, 
dispõe: 

"~rt. 13. Havendo conde
naçao em dinheiro. a inde
nização pe1o dano causado 
reverterá a um fundo gerido 
por um Conse1ho Federal ou 
por Conselhos Estaduais . de 
que participarão necessa
riamente o Ministério Pú
blico e representantes da 
comunidade, sendo seus re
cursos destinados à recons
tituição dos bens lesados. 

Parágrafo único. Enquanto o 
fundo não for regulamentado~ o 
dinheiro ficará depositado em 
estabe1ecimerto oficial de 
crédito. em conte com cerração 
monetária." 

No Estado de São Paulo. por 
exemplo, o Decreto nA 27.070, 
de 08/07/87, regulamentou o 
Fundo Estadual e expressamente 
previu que as importâncias re
cebidas destinar-se-iam a res
sarciar a " ... coletividade 
dos danos causados ao meio am
biente. ao consumidor a bens e 
direitos de valor artfstico. 
estético. histórico, turístico 
e paisagístico no âmbito do 
território do Estado de São 
Paulo". 

Portanto, as razões apontadas 
para vetar o artigo são. a to
dos os títulos, inadequados e 
impertinentes. 

Opinamos. pelas razões aduzi
das. pela rejeição do veto. 

Art. 26, § 2A. ll. 

O Código, na versão oriunda 
da Câmara e aprovada pelo se
nado. estabeleceu exíguos pra
zos decadenciais para o exer
cício do direito de reclamar 
por vício ou defeito da coisa 
(30 dias para bens não 
durávei$ e 90 para bens 
durâvei s). 

Num país de dimensões conti
nentais e onde os meios de co
municação nem sempre são efi
cientes. torna-se imperioso 
facilitar ao consumidor o e
xercfcio dos seus legítimos 
direitos. notadamente agueles 
decorrentes da aquisiçao de 
produto defeituoso 

Assim, parece-me sensato fa
cultar, para o fim especifico 
de impedir a consumação da de
cadência, o exercício da devi
da reclamação ou protesto, 
seja diretamente perante o 
fornecedor. seja Junto a órgão 
ou entidade espec alizada. 

Entendeu o Executivo que esta 
últirna modalidade de exercício 
do di rei to ". _ .. ameaça a esta
bilidade das relações jurfdi
cas ... " por atribuir a 
"entidade privada função re
servada~ por sua pr6pr1a natu
reza, aos agentes públicos". 

Ora. o inciso II do § 2R do 
art. 26, ao facultar seja a 
reclamação formulada junto a 
aórgão ou entidade com atri-
buições de defesa do 
consumidor", exp11c1tamante 
reporta-se a ente que integra 
a administração pública ou e
xerce função estatal por dele
gação, porquanto somente a lei 
ou o regulamento são capazes 
de conferir Katribuições~. 

É rigorosamente equivocado, 
portanto. imaginar que o le
gislador tenha pretendido re
conhecer a qualquer associação 
civil cujo fim estatutário in
clua a defesa do consumidor o 
poder de receber_ rec 1 amações 
com eficácia de sustar o curso 
da decadência. 

A Constituição obriga o Esta
do a promover "na forma da 
lei" a defesa do consumidor 
(art. s~. XXXII) e uma das 
formas de que se reverte dita 
proteção é por intermédio da 
criaçao de órgãos ou entidades 
às quais é "atribufda" tal 
função 

A rejeição do veto se impõe. 
a ~im de facilitar o exercício 
dos direitos do consumidor e 
imQedir que exigências buro
cráticas venham a tornar ine
ficazes as novas conquistas. 

Art. 27. parágrafo único. 

A norma dispõe sobre os casos 
de interrupção de fluência do 
prazo prescricional para exer
cício do direito às indeniza
ções cabíveis. 

A toda evidência, pretendeu o 
legislador reportar-se ao ~§ 
2A do artigo anterior~ e não 
ao."§ 1~ do artigo anterior" 
conforme consta o texto. 

O veto se impõe porquanto o 
defeito redacional oriundo da 
Câmara dos Deputados e não 
corrigido no Senado torna o 
texto ininteligível. 

Em face do exposto. opinamos 
pela manutenção da iniciativa 
presidencial. sugerindo-se a 
apresentação de projeto de lei 
para ratificar a impropriedade 

Art. 28 § 1~ 

Um dos mais notáveis avanços 
do Código foi no campo da de
finição da amplitude da res
ponsabilidade patrimonial. 

Tendo em conta a evolução da 
doutrina e da jurisprudência e 
para evitar que o instrumento 
da personalidade jurídica pos
sa continuar a servir no meio 
impeditivo plena à satisfação 
dos credores, o legislador 
dispôs, em seção especifica, 
sobre os criter1os a serem a
dotados para a "desconsidera-
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ção da 
jurídica''. 

persona 11 da de 

Assim é que. toda vez que 
pessoa jurídica. em detrimento 
do consumi dor. praticar abu,so 
de direito ou excesso de po
der, infrigir a lei. fncidir 
em ilícito ou violar obriga
ções estatutárias ou contratu
ais~ o juiz deverá desconside
rar a personalidade para fazer 
recair a responsabilidade pa
trimonial sobre os culpados 
(art. 28). o parágrafo que se 
segue à dispos1çao enumera as 
pessoas que passam a responder 
patrimoniaTmente pelo ilicito 
perpetrad? ~~ nome da empresa: 

acionista controlador; 

sócio majoritário; 

sócios-gerentes; 

administradores societári-
os; e 

as sociedades integrantes 
do grupo. 

o Presidente da República re
solveu vetar esta enumeração 
que complementa, de forma 1ó
gica, conseqüente e 
lndfspensável, o preceito con
tido no caput~ sob a seguin
te alegação: 

~o caput do art. 28 já 
contém~t9dos os elementos 
necessar1os à aplicação da 
desconsideração da persona-
1 idade jurfcpca~ .• u 

Na esteira do pensamento exe
cutivo caberia perguntar: Des
considerada a personali~ade de 
certa empresa, sobre quem fa
ria o Uuiz recair a responsa
bilidade de indenizar na au
sência de norma explicita? É 
evidente que~ indagação ffca 
sem resposta porquanto o ver
dadeiro sentido do veto é ten
tar tranformar em letra morta 
o caput . 

Uá durante a tramitação par
lamentar da matéria, poderosos 
grupos de pressão fizeram-se 
representar na tentativa de 
eliminar o § 1~ do art. 28. 
Agora, ao que tudo 1ndica. lo
graram êxito na instância 
executiva. 

Cabe ao Congresso Nacional, 
em nome da mo~alidade pública 
e do interesse ge~al, derruba~ 
o veto neste particular. 

Arts. 37, § 4R, e 60, §§ 2A e 
3R 

o legislador ord1nãrio, aten
to ao fenômeno da publicidade 
enganosa ou abusiva. recurso 
de que se valem com crescente 
freqQêncfa os mais variados 
meios empresariais, procurou 
não somente proscrever; de 
forma expressa, a condenável 

prática mas também estabelecer 
severas sanções. tanto no pla
no administrativo quanto no 
patrimonial. O§ 4~ do art. 37 
fixa a responsabilidade decor
rente da conduta vedada de 
forma clara e prec1sa. ~á os 
§§ 2R e 3R do art. 60 disci
Plinam a atuação das autorida
des administrativas na imposi
ção da contrapropaganda. cujo 
fim último é o restabelecimen
to da veracidade dos fatos. 

lobrigou o Presidente da Re
pública a existênc1a de 
••parâmetros 1 ega 1 s ~ imprecisos 
no que tange a definição do 
que seja propaganda enganosa 
ou abusfva, fato que, segundo 
s. ExA, poderia "dar ensejo a 
sérios abusos que poderão re
dundar até mesmo na paralisa
ção da atividade empresarial". 

Não se compreende como pode 
ter a autoridade executiva 
chegado a tal conclusão~ Os §§ 
1 2 , 2~ e 3 2 do art. 37 definem 
a questão de forma cristalina. 

Ademais, a objeçáo apontada 
cuanto à inadmissibilidade. na 
ordem federativa~ de se atri
buir a "··~Ministro de Estado 
competência para apreciar. em 
grau de recurso. a legitimida
de de atos de autoridade esta
dual ou municipal ... " é rigo
rosamente imPrópria ao caso 
concreto. O§ 2R do art. so. a 
toda evidência. só terá perti
nência quando a autoridade 
responsável pela aplicação da 
penalidade for federal 

o veto. pois. não deve ser 
mantido quanto a este aspecto. 

Art. 39, inciso X 

O art. 39 do Código arrola, 
em nove incisos, condutas es
pecíficas tfdas por abusivas 
e, portanto, atentatórias dos 
direitos dos consumidores. No 
fnciso X, veda a prática de 
quaisquer outras aç6es que. 
embora não expressamente men
cionadas. possam configurar 
abuso contra o consumidor. 

A redação não é das mais 
felizes. Entretanto, quis o 
legislador deixar patente que 
o conceito de práticas abusi
vas não se exaure nas defini
ções expressamente arroladas. 
Ao contrário, têm estas 
caráter meramente exemplifica
tivo. 

A justificativa para formula
ção do veto é imprópria. Diz
se que as normas penais devem 
se~ redigidas de forma preci
sa. o que é Correto. Entretan
to. o art. 39 não define fato 
típico. não introduz no orde
namento nenhuma nova modalida
de de ilícito criminal. Procu
ra, isto sim, conceituar. da 
forma mais ampla possfvel, a 
idéia de "prática abusiva". 

Nada justifica a manutenção 
do veto pelas razóes apontadas 

Art. 51, inciso v. 
o art. 51 do Cód1go. em seus 

diversos incisos. define as 
cláusulas que configuram abuso 
contra o consumidor e. por 
esta razão, são "nulas de ple
no direito". 

Dentre elas, o inciso V do 
art. 51 comina de nulidade a
quelas cláusulas que '~segundo 
as circunstâncias e. em parti
cular. segundo a aparência 
global do contrato. venham. 
após sua conclusão. a surpre
ender o consumidor"-

Entendeu o Chefe do Executivo 
que a hipótese legal já estava 
contemplada no inciso ante
rior, a saber, quando se comi
na de nulidade a cláusula que 
estabelece condição iníqua, 
abusiva ou" ... que coloque o 
consumidor em desvantagem exa
gerada, ou seja incompatfvel 
com a boa fé oo eqüidade". Por 
esta razão vetou o inciso v. 
ju1gando-o desnecessârlo.- , 

Parece-nos, entretanto, que 
as situações são diversas. No 
primeiro caso, contempla-se a 
cláusula que encerra obrigação 
injusta. desproporcional ou 
que i 1 uda a boa- fé do 
consumidor. 0á no segundo caso 
descreve-se situação mais pró
xima do erro, tomada a expres
são no sentido civilista da 
palavra. 

Entendemos que a prudência 
recomenda rejeição do veto. 
até porque nenhum inconvenien
te grave é apontado na justi
ficação da fnicfatfva 
presidencial . 

Art. 51, § 3Rk art. 54, § 5~. 
e art. 82, § 2 

o Projeto de Código· do Consu
mido~ aprovado pelo Senado 
previa o exercício, prev~ntivo 
e abstrato. do controle das 
cláusulas gerais dos contratos 
de adesão pelo Ministãrio Pú
blico (art. 41 § único). Já o 
texto oriundo da Câmara acres
centou ao dispositivo preceito 
segundo o qual a ~decisão~ e
xarada no bojo do 11 '1nquérito 
c i vi 1" passar a ter "caráter 
geral". 

Não se compreende ao certo o 
que terão pretendido os ilus
tres membros da outra Casa do 
Congresso ao 'Introduzir a a
pontada inovação. De qualquer 
sorte. não se vislumbra no 
sistema jurídico brasileiro 
como possa um mero relatório 
final de "inguérito é. civil" 
conter "decisao"~ muito menos 
ter esta "cará ter geral " • 1 n
quérlto é ~or definição. mera 
peça de instrução processual. 
meio de coletar provas e fir-
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mar convicção quanto à ~ate- templados na formu1ação do 
rialidade e au~oría de fato dispositivo. Entendeu o Presi
tipico. Uar.1ais pode ser con- dente da Repúb1 ica que a pre
ftJndido com processo ou prece- visão normativa "1mp1 íca t.ra
dimento onde a oportunidade de tamento iníquo de 
ampla defesa que se abre aoreonseqOéncias imprevisíveis e 
acusado permite um pronuncia- demoras para a economí a ... 
mente conclusivo9 seguro e 
definitivo. 

Assim, parece-nos procedente 
o veto no particular do art. 
51 § a~. 

Jã no tocante ao § s~ do art. 
54. divergimos da posição 
e~ecutiva. Entendeu-se que: 

"Vetado o § 3jt do art. 
51~ impõe-se~ também, vetar 
o s 5A do art . 54. " 

Ora, o indigitado § 512. do 
art. 54 não é mero corolário 
do§ sA do art. 51. Ele apenas 
trata de exigir o envio de 
•cópia do formulário-padrão" 
ao Minis~ério Público para que 
es"t:e efetue "o controle pre
ventivo das cláusulas gerais 
dos contratos de-adesão" me
diante a instauração de inqué
rito civil. Não se atribui en
tretanto a este instrumento 
investigatório (inQuérito ci
vil) a faculdade de concluir. 
terminativamente, pela decre
tação da nulidade de determi
nadas condições tidas por abu
sivas ou ilegais~ Servirá ele. 
tão-somente. de peça instrutó
ria para a.propositura da ação 
compeTente. Assim sendo. en
tendemos injustificado o veto 
neste ponto. 

Por derradeiro. entendeu-se 
que o art. 128 da Constituição 
está a vedar o estabelecimento 
do 11tlsconsórcio facultativo 
a QUe se refere o § 2A do art. 
82 do texto aprovado pe1o Con
gresso Nacional. 

De nossa parte~ não encontra
mos no dispositivo referido da 
Lei Maior nenhum impedimento 
ou incompatibilidade que jus
tifiQue o veto. 

Pelas razões aduzidas, reco
mendamos a 1 rejeição do veto 
neste tópico. 

Art. 53, § 1~. 

O dispositivo vetado tem por 
finalidade asse~urar ao adqui
rente de bem com pagamento 
parcelado o direito de, na hi
pótese de resolução contratual 
por inadimp1ência, reaver as 
prestaç9es até então pagas, 
monetariamente corrigidas, 
descontando-se tão-somente "a 
vantaQem económica auferida 
com a fruição". 

Ensejou a censura presiden
cial o fato de existirem 
"diversos custos para o 
vendedor 11 na alienação de bem 
"medi ante pagamento em 
prestações" que ni5.o foram con-

O detido exame da matéria re
vela serem outros bem diversos 
os interesses em jogo. A praxe 
consaQrada no que tange a ven
da de produtos a prazo indica 
que os comerciantes em geral 
fazem inserir~ nos respectivos 
contratos~ clausula estipulan
do não so a incidência de pe
sadas multas para o caso de 
inadimplência. mas também a 
perda completa de tudo o que 
foi pago até a data da 
rescisão. Trata-se de manifes
ta l~são de direito que cumpre 
coibir com a introdução de 
norma de ordem pública da na
ture~a daquela contida no 
parágrafo vetado. 

A alegação de Que o comer
ei ante arca com 11di versos 
custos 11 na venda a prestação 
não chega a ser motivo sufi
ciente para justificar a eli
mf~ação do preceito~ Nada im
pede. por exemplo, que tais 
custos sejam ressarcidos a tí~ 
tulo de multa ou lucro 
cessante, Decididamente, o que 
não é possive1 admitir e a 
pretensão do empresariado de 
continuar a se locupletar in
devidamente às expensas do in
fortúnio alheio. 

No interesse do consumtdor, o 
veto deve ser rejeitado. 

Art. 55, § 2~ 

Nada justifica que as normas 
relativas a fiscalização. con
trole e produção, industriali
zação, distribuição. publici
dade e mercado de consumo se
jam revistas, apenas, a cada 
perfodo de dois anos. A medida 
deve ser adotada tão logo se 
verifique ser necessária e não 
a intervalos fixos de 24 
meses. , 

Parece-nos QUe o veto é opor
tuno e deve ser mantido. 

Art. 62. 

A norma criminaliza "expor 
para fornecimento produtos ou 
serviços impróprios". 

Trata-se de dispositivo cuja 
clareza e fnteligência não 
pode ensejar dúvida. O concei
to de "tmpróprfo" afere-se 
caso a caso em função da natu
reza e da finalidade do bem ou 
serviço. 

Nada há de vago, 1mprecioso e 
indeterminado na descrição da 
conduta, conforme se alega na 
justificativa do veto. 

Deve a proposição presiden
cial ser rejeitada para asse
gurar a preservação dos legi
times interesses dos 
consumidores. 

Art. 67, parágrafo único. 

O Código, ao disciplinar a 
publicidade. proscreveu. de 
forma taxativa. a propaganda 
subliminar. 

Assim é qte o art. 36 expres
samente prevê: 

"A publicidade deve ser 
veiculada de tal forma que 
o consumidor. fácil e ime
diatamente a identifique 
como tal." 

Tendo em vista a gravidade 
social das condutas tendentes 
a mascarar o intui to 
publicitário de certas mensa
gens, no Título II do Código 
(das Infrações Penais)~ o le
gislador resolveu tipificar 
criminalmente a ação~ cominan
do à ela as penas previstas 
para o deli to de "promover pu
blicidade QUe sabe ou deveria 
saber enganosa ou abusiva" . 

Nada há de impreciso ou obs
curo · na formulação 
legislativa. Merece. portanto. 
ser rejeitado o veto neste 
particular. 

Art. 68. parágrafo único. 

Ao contrário de que imagina a 
autoridade executiva. a norma 
vetada não contempla a hfpóte
se de "publicidade abusiva". 
Versa, isto sim. sobre o caso 
espicffico de agente que 
'
1Sabendo-se incapaz de atender 

à demanda " , promove pub 1 i c i da
de. 

o fato típico descrito cons
titui grave violação do dever 
de lealdade para com o público 
em geral . devendo por isto 
constituir infração penal 
autônoma. 

Por tais razões, merece o 
veto ser rejeitado. 

Art. 82, § 3.2 

Com o propósito de evitar de
mandas 'inúteis, sobretudo 
quando se verifica a possibi
lidade de composição extraju
dicial. o legislador faculta 
aos órgãos púb1icos legitima
dos para o exercfcio da defesa 
dos interesses dos consumido
res em juízo a tomada de termo 
de compromisso com força de 
título executivo extrajudici
al. 

o veto parte do equivocado 
pressuposto de que "é juridi
camente imprópria equiparação 
de compromisso administrativo 
a título executivo extrajudi
cial (CPC, art, 585, II). Na 

' 

-
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verdade, outro é o dispositivo 
processual a ser invocado, a 
saber o inciso VII do art. 585 
do CPC, verbis: 

"Art. 585. São tftulos 
executivos extrajudiCiais: 

VII ~ todos os demais tf
tulos, a que, por disposi
ção expressa~ a lei atribu
ir força executiva". 

Ora. nada impede que o Código 
resolva reconhecer força exe
cutiva ao compromisso de que 
trata o § 3~ do art. 82, mor
mente quando o propósito é 
tornar mais célebre a realiza
ção da justiça. 

Pelas razões acima apontadas. 
o veto deve ser rejeitado. 

Art. 83, parágrafo único. 

O controle abstrato e preven
tivo das cláusulas contratuais 
gerais constitui-se em impor
tante instrumento de defesa 
dos interesses sociais difu
sos. notadamente contra as in
vestidas do poder económico. 
Aliás~ criando o mecanismo em 
pauta. o legislador teve por 
propósito tornar efetiva a ga
rantia inscrita no inciso 
XXXll do art. 5~ da constitui
ção. 

••o Estado promoverá. na forma 
da lei, a defesa do consumi
cor." 

Não se compreende a razão 
pela qual a autoridade execu
tiva concluiu que o u ••• con
trole abstrato de atos juridi
cos constitui atividade excep
cional do Uudiciário ... ". po
dendo constituir'-se em " 
séria ameaça à segurança 
jurídica". a faculdade conce
dida aos entes enumerados no 
art. 82 do Código. Afinal dê 
contas. o Poder Judiciário não 
existe erecisamente para repa
rar lesao de direito ou evitar 
que a ameaça de lesão se con
sume (art. 5~. inciso XXXV)? 

Pelas razões apontadas. o 
veto deve ser rejeitado. 

Arts. 85 e 86. 

O art. 85 foi vetado porque a 
assessoria jurídica dO Presi
dente da República não conse
guiu vislumbrar diferença en
tre ação de natureza mandamen
tal e mandato de segurança. 

As ações que comportam um 
pronunciamento mandamental po
dem ter rito abreviado (como o 
do mandado de segurança). sem 
que por esta razão se identi
fiquem necessariamente com de
terminado tipo de processo. 

Já o art. 86 foi vetado por 
emprestar-se equivocada inte-
1 igência ao vocábulo 11 púb11co" 
contido no ~r-t. 5.12.. 1 nci so 
LXXII. alínea a da Consti
tuição. A palavra indica ban
ço de dados ou registro ao 
qual o público em geral pode 
ter acesso (ex. SPC). Portan
to, o habeas data deve ser 
instrumento processual hábil à 
defesa ampla dos interesses 
dos consumidores quando forem 
estes violentados nos seus 
direitos. 

As r-a2ões apontadas recomen
dam a rejeição do veto. 

Art. 89. 

O Titulo III do Código esta
belece normas processuais ge
rais passiveis de serem apli
cadas a quaisquer ações tendo 
por objeto a defesa de direi
tos ou interesses difusos. 
Nada justifica, assim. a ex
clusão do art. 89. 

Recomenda-se. 
acima exposta, a 
veto. 

pe 1 as razões· 
reje_ição do 

Art. 92, parágrafo único. 

Curiosamente. diz-se que o 
veto a este dispositivo guarda 
relação de coerência com os 
vetos aos§ 2~ e§ 3~ do art. 
82. dispositivos·estes repro
duzidos no art. 113 do 
projeto. 

Ocorre que o art. 113A que dá 
nova redação ao art. 5 da Lei 
7347/85 nao foi vetado. Quanto 
aos §§ 2 e 3 2 do art. 82, já 
manifestamos nossa opiniao 
pela rejeição do veto. 

Assim. entendemos que nada 
justifica a preservação da 
censura executiva ao parágrafo 
em pauta. 

Art. 96. 

A preservação da norma é im
prescindfve1 porquanto trata 
de disciplinar a forma de di
vulgação da sentença e, por 
conseguinte. de dar publiciqa
de à decisão judicial. 

Ao contrário do Que se alega, 
o art. 83 não encerra direta 
ou indiretamente. o conteúdo 
normativo deste artigo. 

o veto deve ser rejeitado de 
sorte a permitir a devida pu
blicidade das decisões judici
ais. 

Art. 97, parágrafo único. 

A regra geral em nosso siste
ma processual vincula o foro 
da execução àquele do processo 
de conhecimento. Entretanto, 
para facilitar a satfsfação 
dos créditos dos consumidores. 
o projeto facultou a estes úl-

times promover a liquidação da 
setença no respectivo domicf-
1 i o. . 

É erróneo admitir que o ~re-
ceito fere algum princípio 
cons~ituciona1. notadamente o 
de ampla defesa. Em nada fica 
prejudicado o réu executado 
com a medida. 

Deve por isto ser rejeitado o 
veto. 

Art. 102. § 1.Q. 

O caput assegura aos legi
timados a agir na defesa dos 
interesses do consumidor a fa
culdade de propor ação visando 
a· cornpe 1 i r o Poder Púb 1 i co a 
proibir a produção ou comer
cialização de produto capaz de 
ser nocivo à saúde ou à 
incolumidade. 

o § 1~. por seu turno. facul
ta aos fornecedores ingressar 
no feito na qualidade de 
assistente. o CPC assim define 
a· figura da assistência: 

"Pendendo uma causa entre 
duas ou mais pessoas. o 
terceiro que tiver interes
se jurídico em que a sen
tença seja favorável a uma 
delas. poderá intervir no 
processo para assisti-la." 

Parece-nos ju~to ~ eqüitativo 
que o empresàr1o lnQresse no 
feito para deduz1r razões 
favoráveis à sua pretensão. 

Assim. o instituto da assis
tência. para os fins colima
dos. é plenamente justificado. 

Pela rejeição do veto pelas 
razões apontadas. 

Art. 102~ § 2.Q. 

Procura-se dispensar adequado 
tratamento punitivo à autori
dade que. injustificadamente, 
resiste ao cumprimento de de
cisão judicial. 

É óbvio que a hipótese só 
poderá ocorrer quando do trân
sito em julgado da sentença. 

Pela rejeição do veto pelas 
razões expostas. 

Art. 106. inc.:isos X, XI e 
XII. 

O Titulo IV é inconstitucio
nal_. na integra, por ferir o 
disposto na alínea e • do in
ciso II. do art. 61 da 
Constituição. Não nos parece 
que a razao apontada para ve
tar o inciso x. do art. 106 
seja procedente. Investe-se 
apenas a autoridade de poderes 
suficientes para re9uisitar 
amostras com o proposito de 
realizar os exames cablveis. 
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~á ~om relação aos incisos XI 
e XII, a inconstitucionalidade 
é manifesta. No primeiro caso 
porque a lei não pode dar po
der de iniciativa legislativa 
a um órgão do Ministério, da 
Justiça; no segundo caso por
que a delegação há de ser ou
torgada caso'a caso. e não de 
forma genérica. Entendemos que 
o veto deve ser mantido em 
face do disposto no art. 61. 
inciso I!. alínea e da CF. 

Art. 108. 

Ao contrário do Que se alega, 
as convenções coletivas, como 
"atos-reQra" que são, podem 
prever nao só a incidência de 
determinadas sanções como tam
bém a 1

' 1 rnpos i ção de pena 1 i da
das administrativas". No campo 
do direito do trabalho isto 
vem ocorrendo de longa data 
sem por isto ter-se como vio
lado qualquer princípio cons
titucional. 

O veto parece-nos desproposi
tado, cabendo sua rejeição. 

Art. 109. 

Parece-nos assistir razão ao 
Chefe do Estado quando nega 
possibilidade de se alterar 
ementa de lei por dispositivo 
legal subseqüente já que aque
la não tem qualquer força 
normativa. 

Pelas razões eXpostas, somos 
pela manutenção do veto. 

outro assunto me traz também 
à tri~una, Sr. Presidente. 

Informo â Casa que, finalmen
te, chegamos ao término das 
apurações no meu Estado. O 
candidato do PFL conseguiu 
vencer no primeiro turno, por 
uma diferença mfnima, ao 
contrário do que vinham afir
mando as pesquisas de opinião 
no decorrer da campanha. Sobre 
este assunto. irei, possivel
mente, pronunciar-me amanhã. 
Mas eu gostaria de fazer esse 
comentário, dizendo ainda uma 
vez que o Sr. Antôno Carlos 
Magalhães mostrou que não é 
muito bom de urna, apesar de 
sua vitória. No decorrer dessa 
campanha, houve constantes a
firmações das pesquisas da 

Rede Globo de que S. Ex~ 
venceria a eleição por mais de 
um milhão de votos~ fazendo 
com que houvesse até bandeada, 
como ocorreu no meu Estado. de 
prefeitos, de centenas de ve
readores, inclusive de deputa
dos estaduais~ que passaram a 
apoiá-lo, pensando que ele ga
nharia facilmente as eleições. 
Contudo, teve ele vitória 
apertada. Então, eu diria 
apenas: "Vai ser ruim de urna 
assim lá nos cafundós do seu 
xará Judas"! Ele deu a demons
tração de que não é muito bom 
de urna. Vamos ter' na Bahia um 

GoVerno, certamente, de muitos 
atritos, com mutta violência. 

Mas tenho uma satisfação, Sr. 
Presidente. Não sei se esta 
Casa tem conhecimento de que 
entrei com um processo no Su
premo Tribunal Federal, por 
calúnia, contra o Sr. António 
Carlos Magalhães. Esse proces
so foi distribuído ao Ministro 
Paulo Brossard que. como Rela
tor, mandou que tivesse anda
mento e que o Sr. Antônio Car
los Magalhães fosse processado 
criminalmente. S. ExA está 
respondendo, hoje, a um 
processo-crime, que se encon
tra na Justiça Federal da 
Bahia. o seu interrogatório 
será agora no próximo dia 30 
de outubro. Ele conseguiu evi
tar que o interrogatório fosse' 
antes das eleições. para não 
dizerem gue se tratava de uma 
exploração politica. Eu também 
não me preocupei com isso. eu 
não estava muito preocupado 
com a exploração politica. O 
que me preocupa é que seja 
dado um exemplo ao Brasil no 
sentido de que, se for atingi
da a honra alheia, a Just1ça 
será _ chamada e c1 amada para 
que ha]a punição aos que atin
gem a honra de terceiros. S. 
ExA está sendo processado. 

Se fosse no regime anterior, 
com as leis anteriores, ele 
não teria sido candidato. 

Os srs. Senadores devem estar 
lembrados que antigamente se a 
Justiça aceitasse a denúncia~ 
o candidato tornava-se inele
gível. Logo, ele se está be
neficiando de uma lei 
democrática que tirou essa 
condição, porque, agora, em só 
é 1 nelegível que~ for 
condenado. Isso está certo! 
Mesmo que tenha vindo em bene
ficio do Sr. António Carlos 
Magalhães. creio que esta é a 
lei certa. Tenho a esperança 
de que a Justiça venha puni
lo. Exemplos já foram dados em 
questões de São Paulo. Agora, 
espero que o exemplo maior 
seja dado a esse que tem o 
costume. o mau hábito de atin
gir a honra de terceiros. 

Aqui estão vários Srs. Sena
dores que participaram da CPI 
da corrupção. Todos nós fomos 
atingidos em nossa honra pelo 
Sr. Antônio Carlos Magalhães. 

Quinta-feira ele deve ser re
cebido pelo Senhor Presidente 
da República, quando irei dar 
boas risadas. porque recordb~ 
me perfeitamente do candidato 
a Presidente da República a
dentrando o Ministério da Jus
tiça com um dossiê, exigindo 
do então Ministro da Justiça 
que punisse aqueles que esta
vam sendo responsabilizados 
pela CPI da Corrupção. Entre 
eles está o Senhor Antônio 
Carlos Magalhães. Agora, o Se-

nhor Presidente da RepOblica 
vai rece~ê-lo para ~estejá-lo. 
no momento em que sua Excelên
cia, como Presidente da Repú
bica. deveria exigir dos seus 
Ministros que tomassem atitu
des que sua Excelência queria 
exigir dos Ministros em outros 
governos. 

É esse o procedimento. infe
lizmente, de muitos. 

Hoje a minha tentativa é no 
sentido de punir, através da 
Justiça. aquele que tem mau 
hábito de atingir a honra 
alheia. E. para mim, a minha 
honra tem um grande valor. Eu 
não permito que passe em bran
co. quando alguém se atreve a 
tentar me atingir. Por isso 
entrei com uma ação. e, graças 
a Deus, pela primeira vez na 
vida, esse senhor está sendo 
processado, está respondendo 
processo-crime que espero che
gue até o final. 

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

Durante o discurso do Sr. 
Jutahy MagalhAes. o Sr. 
Nelson Carnefro, Presiden
te, deixa a cadeira da pre
sidênciB, que é ocupada 
pelo Sr. Pompeu de Sousa. 
312 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
próximo orador inscrito, o no
bre Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -
PI. Pronunc1 a o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. Assistimos, 
através do noticiário interna
cional de ontem e da i~rensa 
escrita do dia de hoje, a con
cessão~ nestes idos de 1990, 
do mais novo Prêmio Nobel in
ternaciona1 na pessoa do esta
dista Mikahil Gorbachev. Não 
há necessidade de traçar as 
causas, de buscar as origens, 
de pinçar os motivos dessa e
levada e merecida honraria a 
que fez jus o dirigente 
soviético. E óbvio que ele não 
só foi propulsor; foi indutor. 
foi causador, foi o mentor de 
todo um processo de abertura 
política no mundo. sobretudo 
no Leste europeu, como o da 
confraternização dos povos. 

Cito, por exemplo, a visita 
que ele fez a Beijing, Capital 

'da República Popular da China. 
por ocasião do reatamento de 
relações diplomáticas entre o 
seu pais e o que acabo de me 
referir. Foi um passo decisivo 
na recuperação de entendimen
tos entre duas potências, en
tre dois grandes países, duas 
grandes nações que estayam 9e 
há muito afastadas, de ha mul
to 1nimizadas. E não precisa 
reafirmar os diálogos que S. 
EX~ manteve com o Presidente 

l 

i 
i 
I 
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Ronaldo Reagan, com o Presi
dente George Bush, com a Se
nhora Margaret Thatcher. com o 
Presidente Mitterrand e com 
tantos outros líderes do 
Ocidente. S. Ex 4 não só foi o 
mentor como inseriu-se em uma 
época de exaustão de um siste
ma que, nascido ainda neste 
século, não chegou a completar 
o centenário, uma vez que os 
próprios povos das nações do 
Leste europeu tomaram outro 
rumo. 

No instante em que o partido 
que tenho a honra de presidir, 
a nível nacional, o Partido da 
Frente Liberal, obteve expres
siva votação nas eleições do 
ano em curso, torna-se impor
tante abordar o atual momento. 
a presente conjuntura 
internacional-latino-america
na, sul-americana e brasilei
ra. 

Afinal, os sopros de libera
lismo que correram por todo o 
mundo, que varreram o Leste 
europeu. através da' vontade 
unfssona dos povos de seus 
pafses e a unificação das Ale
manhas. após 45 anos de finda 
a II Guerra Mundial, devem ser 
observados em função da Comu
nidade Econômica Européia, 
que, em 1992, fará com que a
quele Continente torne-se um 
grande pafs. Tais circunstân
cias terão que ser examinadas 
e o Brasil deve repensar na 
atualização de seus entendi
mentos com a Europa que ainda 
são tíbios em matéria, por e
xemplo, de joint-ventures e 
de aç5es comuns. Existem com 
Portugal e, secundariamente, 
com a Espanha, mas é preciso 
que façamos algo para que to
memos, Pelo menos o último 
trem para a Comunidade Econô
mica Européia. 

Isto me Taz reCordar o Embai
xador !talo Zappa. Quando do 
reatamento de nossas relações 
com Angola- e o Brasil reco
nheceu Angola em primeiro lu
gar-, d1sse esse grande di
plomata que estávamos .tomando 
o último trem para Angola ao 
reconhecermos em primeiro lu
Qar aquele país irmão e amigo. 

Então, mesmo que seja. para
fraseando esse diplomata, para 
gue tomemos o último comboio~ 
e sumamente importante, e che
ga a ser vital, que o Brasil 
seja inserido no contexto da 
Comunidade Económica Européia, 
neste sentido de poder fazer 
com que o fluxo de exportações 
seja permanente. seja duradou
ro, seja contínuo. 

Este soPro de liberalismo que 
varreu o Leste europeu veio 
situar-se também na América 
Latina em países como a Guate
mala, Nicarágua. na América 
Central; como o Uruguai, o Pa
raguai. a Argentina, por que 

não dizer o Brasil, o Chile. 
Enfim. o liberalismo varreu 
também os paises da América 
Latina. E a onda de liberalis
mo, essa onda tão positiva 
passou necessariamente pelo 
nosso Brasil, pelo nosso pafs. 
Pelo menos, foram as palavras 
das urnas de 1990. 

Quero, naturalmente, regozi
jar-me. porque. embora tenha
mos tido, sob a égide da Cons
tituição de 1946, talvez o 
mais rico período liberal de 
nossa História, não chegamos a 
ter propriamente um partido 
liberal naquela época; tive
mos, sim, o maior de todos os 
liberais, o ex-Presidente·Jus
celino Kubitschek, de saudosa 
memória, e. como já tive a o
portunidade de dizer desta 
tribuna. de quem eu tive a su
bida honra de ser advogado num 
dos mais diffceis e tortuosos 
momentos de sua vida públic~. 

Foi exatamente por isso, sr. 
Presidente. que tive a noção 
exata do que representaram a
queles anos diffceis do siste
ma autoritário. E é exatamente 
por isso que me regozijo assim 
como todos ficamos mais ali
viados com a eleição que levou 
Tancredo Neves, em 15 de Ja
neiro de 1985, à condição de 
Presidente eleito, e do movi
mento nacional que. no seu bo
jo, acompanhou aquela eleição, 
assim como, evidentemente, a 
Constituição de 1988. que con
sagrou muitos principies libe
rais, para felicidade de nós 
pefelistas. 

É bem verdade que tudo veio 
desaguar. neste ano, nas atu
ais eleições. o Partido da 
Frente Liberal lançou 11 can
didatos a governador, e destes 
candidatos 5 já estão eleitos 
no primeiro turno, a saber: 

Na Bahia. Antônio Carlos Ma
galhães; em Mato Grosso, Jaime 
Campos; em Pernambuco, Joaquim 
Francisco; em Santa Catarina, 
Vilson Kleinübing; em Sergipe, 
João Alves Filho; eleição esta 
que levou já ao segundo turno 
outros companheiros. outros 
correligionários do porte do 
Deputado Federal Annfbal Sar
cellos, no Amapá; do Senador 
Edison Lobão, no Maranhão·: e 
do ex-Deputado Freitas Neto, 
no meu Piauí; do Senador José 
Agripino Maia, no Rio Grande 
do Norte. nomes que contam com 
muitas chances para que se 
possam converter em primeiros 
mandatários de suas respecti
vas unidades federativas. 

Neste contexto, alegra-me po
der dizer que, independente
mente da circusntância de fa
zermos como efetivamente já 
fizemos, o maior número de go
vernadores, nós, do PFL, au
mentaremos a nossa bancada no 
senador da República. Não pre-

ciso dizer, não preciso men
cionar, mas é forçoso que, 
para compor o quadro que estou 
procurando tecer, eu o faça. e 
começo pelo lfder de nossa 
bancada, o Senador Marco Ma
cieJ, reeleito, para um perío
do de 8 anos, pelo corajoso 
povo do seu Estado de Pernam
buco; do Senador Odacir Soa
res, de Rondônia; e de outros 
companheiros que vêm enrique
cer a nossa bancada no Senado 
Federal, tais como: o ex
Senador, agora eleito para 
novo periodo. Guilherme Pal
meira, das Alagoas; Henrique 
Almeida~ do Amapá; Jos~phat 
Marinho da Sahia; Elcio Alva
res, do Espírito Santo; o De
putado federal Julio Campos. 
de Mato Grosso; o Sr. Voão Ro
cha Dias, de Tocantins. Estes, 
os oito nomes que vêm enrique
cer a bancada do Partido da 
Frente Liberal. no Senado da 
República. 

Estamos em situação de, no 
mfnimo, manter a nossa bancada 
na Câmara dos Deputados. atra
vés da eleição de novos compa
nheiros ou da reeleição dos 
atuais correligionários. O 
mesmo se dá em ~odas as Assem
bléias Legislativas do nosso 
Pafs. 

Este é portanto, Sr. Presi
dente, um momento significati
vo, em que, como já teve tam
bém oportunidade de dizer nes
te plenário, a respeito da 
obra sobre liberalismo. o nos
so senador Marco Maciel em 
suas "Idéias Liberais e Reali
dade Bras i lelra". "é preciso 
evitar a recaída autoritária e 
a tentação totalitária do 
popu11smo". É esta a proposta
sintese do Partido da Frente 
Liberal: levar adiante sua 
mensa~em, que se consubstancia 
em tres princípios: o da li
berdade, o do reconhecimento 
de que o Estado deve cingir-se 
àquelas finalidades que lhe 
são 1nerentes- como a educa
ção, a saúde. a habitação e, 
eventualmente, Q saneamento, 
mas deixar que a sociedade, na 
noção de livre mercado, na o
bediência às leis da oferta e 
da procura, se assenhorie, 
tome conta das finalidades que 
lhe são próprias, uma vez que 
o Estado não é mercador. o Es
tado não é negociante; e, em 
terceiro lugar, o respeito- o 
respeito pelas individualida
des, o respeito pela coletivi
dade, o respeito pelas nacio
nalidades, três dos postulados 
básicos do liberalismo. E eu 
acrescentaria QUe, no primeiro 
deles. poderíamos, sem sombra 
de dúvida e sem medo, mencio
nar o pluralismo de idéias, o 
estado de direito, a democra
cia representativa. a sol i_da
riedade ativa, a participação, 
a igualdade de oportunidades, 
o poder civil e a edificação 
da cidadania. 
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Urgiria que eu tecesse. antes 
de encerrar o meu pronuncia
mento, dois comentários a res
peito de dois pontos. 

O sr. Marco Maciel - Permite. 
v. ExA um aparte, nobre Sena
dor Hugo Napoleão? 

O SR. HUGO NAPOI..EÃO - Com 
muito prazer. nobre Senador e 
Lider Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - Senador 
Hugo Napoleão, infelizmente eu 
não estava no plenário quando 
v. ExA iniciou o seu discurso. 
Lamento. portanto, não ter po
dido ouvi-lo desde o começo. 
Mas tomei conhecimento. por 
intermédio de colegas ilus
tres, de que V. Ex~ iniciou 
suas palavras cumprimentando a 
Academia de Ciências da Norue
ga pela escolha de Gorbachev 
para receber o Prêmio Nibel da 
Paz deste ano. V. Ex , com 
muita propriedade, exalta essa 
decisão, reconhecendo no líder 
soviético uma das expressões 
mais notáveis dos nossos tem
pos e, de alguma forma, mos
trando que o trabalho que ele 
realiza não deixa de ter um 
viés liberal, ou seja, não 
deixa de ter uma preocupação 
em fazer com ~ue a liberdade 
volte a vicejar na Europa Cen
tral e na União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Mos
tra, também, como o moderno 
liberalfsmo. este que associa 
a liberdade à justiça social, 
está prosperando no mundo 
todo. De fato, a onda liberal 
varre o Universo e aqui este 
fenômeno já se observa com 
intensidade. Eu não estaria 
exagerando se dissesse que fa
lar no moderno liberalismo é 
falar na modernidade, por
que ..• 

O SR. HUGO NAPOI..EÃO 
bem dito. 

Muito 

o Sr. Marco Maciel - ... o 
moderno liberalismo é aquele 
que busca neste final de sécu
lo- por que não dizer de mi
lênio - fazer com que prati
quemos, mais do que a democra
cia da representação, a demo
cracia da participação; permi
te fazer com que o cidadão se 
realize em toda a intensidade 
na sociedade democrática--que 
estamos construindo e permite 
fazer com que também o estado 
e seu braço politico, o gover
no, sejam de fato agentes da 
sociedade e cessem, por 
conse~Oênc1a, a tutela do es
tado sobre o cidadão. E estas 
transformações que o moderno 
liberalismo está ensejando no 
mundo todo e, por que não di
zer. aqui, no Srasil, elas se 
compatibilizam com aquilo que, 
hoje, poderíamos chamar de mo
dernidade, porque a modernida
de é justamente. na minha opi
nião, a rejeição dos velhos 
maniqueísmos, ou seja, aquelas 

cadeias idelógicas que divi
diam o mundo em dois grandes 
blocos. o moderno liberalismo 
é modernidade também, na pro
porção em que dá condições ao 
cidadão para que ele se afirme 
na sociedade em que vive. per
mitindo não somente fruir da 
liberdade -gênero de primei
rfssima necessidade, como per
mitindo, também. fazer com que 
ele possa criar, construir os 
seus próprios caminhos. 
Parecer-me que essa onda libe
ral é a onda que veio para fi
car, ta1 é a intensidade dos 
seus propósitos. Então, o dis
curso de V! Ex~ é muito apro
priado aos tempos que vivemos. 
Aproveito também a ocasião 
para dizer a V. Ex~ QUe consi
dero multo adequado o fato de 
V. Ex~. com a autoridade de 
ser o presidente do nosso par
tido e um dos seus maiores lí
deres, servir-se do ensejo 
~ara ferir a questão alusiva 
as eleições de 3 de outubro. 
De fato~ o nosso partido saiu 
fortalecido e V. Ex~ merece os 
nossos cumprimentos por este 
feito~ porque o nosso desempe
nho foi de tal maneira signi
ficativo que o colocou como um 
partido que elegeu o maior nú
mero de governadores no pri
meiro turno. e que. possivel
mente no segundo, como V. Ex 4 

salientou, vai obter também um 
nYmero muito expressivo de 
chefes de executivos estaduais 
das mais diferentes unidades 
da Federação, e porque, tam
bém, o nosso partido obteve 
excelente desempenho tanto nas 
eleições para o Senado Federal 
quanto para a Câmara dos 
Deputados. Seremos, a partir 
do _próximo ano, certamente, a 
segunda bancada tanto na Câma
ra como no Senado Federal, o 
que mostra. então, a força da 
nossa agremiação, que é ainda 
jovem. que não tem 6 anos de 
existência. Portanto, ao en
cerrar meu aparte e sem ~uerer 
nele demorar-me muito. pa~a 
que o Plenário não se prive de 
continuar a ouvi-lo, cumpri-
mento V. Ex~ pelo seu pronun
ciamento de hoje a tarde no 
Senado Federal e, também, 
cumprimento-o pelo desempenho 
que o nosso partido alcançou 
nessas eleições. De alguma 
forma, não podemos deixar de 
rece-n-heeer- QU-e o- -res-u 1 t-a-dO das 
eleições foi fruto de um tra
balho que V. ExA vem realizan
do à frente do partido, um 
trabalho que vem sendo reco
nhecido em todo o Pafs, inclu
sive pela· imprensa 
brasileira. 

O SR. HUGO NAPOI..EÃO Reco
lho, agradecido, as conSidera
ções de V. ExA, nobre Senador 
Marco Maciel, e, sensibiliza
do, agradeço o que diz a meu 
respeito. 

Vamos recordar que. há pouco 
mais de cinco anos, há quase 

seis anos~ tivemos, no nasce
douro do nosso partido, da 
nossa inst1tu1ção, o marco, 
digamos assim, o ponto de par
tida de uma nova ·etapa na vida 
brasileira, sobretudo na vida 
polftlco-partidária de nosso 
Pafs. Nós também estávamos 
juntos naquele nascedouro, em 
memorável reunião ocorrida no 
Auditório Nereu Ramos. Uá vf
nhamos juntos anteriormente em 
defesa das grandes causas de 
liberalização de nosso Pais. 
Entendo ~ue essa vitória deve 
ser e pode ser, neste momento, 
sobretudo, muito mais credita
da a V. Ex~ e aos companheiros 
que. em cada ponto do Pafs, 
trouxeram a sua va1orosa con
tribuição em dias de extrema 
transformação da sociedade 
brasileira e da reestruturação 
de sua economia, de pontos 
básicos e vitais, para a so
brevivência e o desenvolvimen
to do nosso País. Estes, slm

1 trouxeram; a partir de V. Ex 
mesmo, a grande contribuição à 
própria nacionalidade e à 
Pátria. 

Quero fazer referência a um 
fato extremamente curioso. 

Diz bem V. Ex~ _que Gorbachev 
foi premiado e será natural
mente condecorado pela Acade
mia de Ciências da Suécia, com 
a peculiaridade de que o Prê
mio Nobel da Paz é conferido 
pela Academia da Noruega. Que 
o propõe, e a Suécia o 
endossa. Trata-se de entrela
çamento entre esses magníficos 
e notáveis povos n6rdicos, cu
jas academias, efetivamente, 
atraem a atenção do mundo pelo 
critério com que efetivam suas 
escolhas. 

Como disse anteriormente, te
nho duas observações a fazer. 
A primeira diz respeito à i
gualdade de oportunidades. E
fetivamente. a igualdade só 
existe no conceito de utopia 
de Thomas More. O que o libe
ralismo propõe é a igualdade 
de oportunidades. A igualdade 
-quer dizer que a Constitui
ção, as leis venham a conferir 
ao todo e a cada um, oferecen
do à sociedade, através da 
justiça social, condições para 
que todos os homens e mulheres 
tenh-am--aseensã-o -aos- p-c::,-stui ados 
divinos, que assim exigem. 

Noto ~ue o aparte de V. Exh, 
nobre Senador Marco Maciel, é 
extremamente tempestivo, opor
tuno por~uanto traz em magní
ficas pinceladas, tudo aquilo 
que pode ser dito a respeito 
da essência do liberalismo. e 
do 1 iberal ismo inserido na 
modernidade. 

o Sr. Marco Maciel - Nobre 
Senador Hugo Napoleão, perdoe
me mais uma vez ... 

-
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O SR. HUGO 
muito prazer. 

NAPOLEÃO - Com O SR. HUGO NAPOLEÃO - Exata
mente, Senador Marco Maciel. 
Eu até aduziria dizendo que o 
1 iberal i smo está no bojo do 

O Sr. Marco Maciel -Quando terceiro milénio, está no bojo 
V. Ex~ fala nessa busca da i- do porvir e está, claro, na 
gualdade, que é um dos princl-, atual idade. 
pios basilares do moderno li-
beralismo, gostaria de lembrar Poderíamos lembrar Victor Hu
que esse princípio complementa go, quando conceitua que o ho
a luta pela própria liberdade. mem sempre acredita, o homem 
Aliás, em um dos seus livros, sempre crê, se disserem aos 
Robert Hobhouse faz uma afir- homens que o Sol se apagou. 
mação que considero muito eles acenderão velas. Pois es
procedente. Ele diz: "A 1 iber- sas são as velas, este é o so
dade sem iQualdade pode ser pro do liberalismo, este é o 
uma palavra sonora. mas é sopro da modernidade. como de
pálido o conteúdo". tfetiva- 'fine, muito bem e magnifica
mente, ao lutarmos pela liber- mente, v. Ex• 
dade, queremos que chegem a 
todos. Dai, como V. ExA citou 
muito bem, por que lutamos 
pela iQualdade de oportunida
des. ou seja, para que a 11-
berdade viceje numa sociedade 
efetivamente democrática. Não 
conseguimos conceber uma so
ciedade democrática que não 
seja capaz de assegurar a to
dos a igualdade de oportunida
des. Devo dizer também a V. 
Ex~ que, na minha opinião, o 
liberalismo é hoje mais do que 
uma doutrina, mais do que um 
programa; o liberalismo é tam
bém um estado de espírito. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO 
do. 

Concor-

O Sr. Marco Maciel É quase 
que um estilo de vida, se as
sim posso dizer. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Tam
bém. 

O Sr. Marco Mac1e1 - Então, o 
liberal tem de ter a convicção 
de ~ue a sua luta pela liber
dade deve beneficiar a todos. 
até àqueles que divirjam das 
propostas liberais. Por isto 
diQo sempre. e não sei se es
tou certo, que o verdadeiro 
liberal deve ter consciência 
de que tem uma proposta, e não 
a p~oposta, porque só quem tem 
consciência de ter a proposta 
são aqueles que advo;am dou
trina sectárias, que nao con
vivem, conseqüentemente. com o 
conflito democrático. com o 
debate que está no bojo, no 
seio do próprio processo 
democrático. Então, Senador 
Hugo Napoleão, pedindo escusas 
por tê-lo interrompido mais 
uma vez, quero dizer gue essa 
luta pela implantaçao de um 
verdadeiro e moderno libera
lismo, esse liberalismo que 
triunfa no mundo todo e hoje 
com intensidade sentimos pul
sar em nosso Pafs, essa luta 
precisa continuar, e acho que 
o nosso partido está cumprin
do, dentro desse quadro, um 
papel muito importante, e está 
sendo entendido pelo povo nas 
ruas, como de alguma forma as 
eleições deste ano bem 
demonstraram. 

O Sr. Odacfr Soares- Permite 
v. Ex 4 um apa~te. nobre 
senador? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Conce
do, com mu1to praze~. o aparte 
ao nobre Senador. reeleito 
pelo valoroso Estado de Rondô
nia, Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares - Nobre 
Senador Hugo Napoleão, ini
cialmente parabenizo v. ExA 
pelo brilhante e erudito dis
curso que faz nesta tarde no 
Senado Federal. Antes de dis
cutir especificamente a ques
tão do crescimento do nosso 
partido em todo o Pais, quer 
nos governos estaduais. quer 
no próprio Senado, quer na Câ
mara dos Deputados, V. Ex~ 
fez, de maneira brilhante, in
te11Qente e erudita. uma 
anál1se das novas relações que 
estão ocorrendo nos pa1ses do 
leste europeu. Sintomaticamen
te1 neste momento. temos o 
Premio Nobel da Pa~ sendo con
cedido a Gorbachev. que rep~e
senta exatamente esse entendi
mento do mundo de que o cami
nho é o da democracia. do li
beralismo, da modernidade. v. 
Ex4 faz análise brilhantíssima 
e oportuna dessas novas rela
ções que estão a marcar o mun
do todo, e não apenas o leste 
europeu, não apenas a União 
Soviética, não apenas os paf
ses considerados comunistas ou 
anteriores ao próprio comunis
mo. Neste contexto, V. Ex 4 

traz à discussão o crescimento 
do nosso partido, o que de
,monstra que começa também a 
ocorrer no Brasil esse senti
mento de modernidade, de libe
ralismo. a busca de um libe~a
lismo social. liberalismo cal
cado nas conquistas sociais 
que precisam melhorar a vida 
das nossas populações em todos 
os sentidos, quer na educação, 
quer na saúde, quer nos trans
portes, enfim, aquela busca 
incessante da felicidade, que 
passa necessariamente por uma 
melhoria material das condi
ções de vida da nossa 
população. Então. o nosso par
tido está crescendp num momen
to de modernidade no Brasil. o 
Pais começa a se modernizar. 

começa a desejar liber~ar-se 
de relações feudais. quer no 
campo, quer na cidade~ pois as 
nossas re1aç5es no campo ainda 
são. de certo modo, feudais. 
as nossas relações industriais 
são também. de certo modo. a
inda feudais. Esses ventos no
vos, essa vitória do nosso 
partido. o crescimento do nos
so partido representa exata
mente essa vontade de mudança. 
porque, em todos os estados 
brasileiros onde fomos às ur
nas, pregamos o liberalismo 
social, pregamos a modernida
de, pregamos a necessidade de 
o Estado ter para com o cida
dão novas relações, novos vfn
culos, novos compromissos. O 
Estado brasileiro lamentavel
mente~ nos últimos anos. dei
xou a margem do processo de 
crescimento da sociedade, como 
um ~ode, populações inteiras; 
mats da metade do povo brasi
leiro lamentavelmente vive a
inda em estado de pobreza e de 
miséria. A nossa pregação é 
exatamente a pregação da mo
dernidade, a pregação da apro
priação desses contingentes 
populacionais ao todo do Pafs, 
as conquistas do Pais, con
quistas estas que o Pafs vem 
vivenctando e que precisam ser 
repassadas a essas populações 
que não conseguiram ainda do 
Estado aquela contrapartida 
imprescindfvel à melhoria das 
suas condições de vida e à de
manda da felicidade. Oe modo 
que. este momento. para nós. 
1 iberais, é de grande 
reflexão. O nosso partido, que 
cresce nessas eleições, que 
cresce nos governos estaduais, 
que c~esce na Câmara Federal, 
que cresce no Senado e que 
cresce nas Assembléias Legis
lativas, precisa realizar uma 
grande reflexão, inclusive em 
torno dessas questões pr6-
prias, hoje. da nossa realida
de politica e soc1al, que são· 
as questões relacionadas com a 
modernização da sociedade bra
sileira e a modernização das 
relações do Estado com essa 
sociedade. cumprimento V. ExA. 
por duas razões: . primeira, 
pela beleza do seu discurso 
beleza intelectual. beleza 
literária. beleza da erudição; 
e, segundo~ por trazer à dis
cussão, no Senado Federal, o 
tema do liberalismo. o tema da 
modernidade e o tema do cres
cimento de um partido como o 
nosso, que tem o compromisso 
de resgatar o cidadão a uma 
sociedade democrática. Portan
to, parabéns a v. ExA por esse 
brilhante discurso e pela fe
liz iniciativa de proferi-lo 
nesta tarde. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- V. Ex• 
me desvanece. nobre Senador. 
eminente correligionário e 
grande amigo Odac1r Soares, no 
momento em que traz subsídios 
valiosos ao meu discurso, 
quando aborda questões do li-

f 

I 
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beralismo económico fundamen
tais e indispensáveis à socie
dade moderna. Aliás. o próprio 
leste europeu. a própria União 
Soviética estão adotando até o 
modelo, extremo de convocar as 
multinacionais, desde o setor 
de alimentação até o setor de 
indústrias, autopeças, de pe
sados, também, para satisfazer 
às necessidades de sua 
população. Diria ~ue o libera
lismo pode caber dentro da no
çãO da Truição equânime de 
bens, ou seja, a sociedade, 
como um todo, requer, mais do 
que isso, necessita, e sobre
tudo. precisa fruir os bens da 
natureza o que Oeus ofereceu. 
além de haver oferecido a mais 
bela feição do ser humano: a 
inte1 igéncia. 

Terminarei o meu pronuncia
mento~ Sr. Presidente. não sem 
antes citar o segundo dos as
pectos a que queria fazer re
ferência, dos postulados do 
1iberalismo, do primeiro con
ceito a que aludi.- o conceito 
da liberdade. gue é exatamente 
o da edificaçao da cidadania. 
A cidadania -já o disse o en
tão Presidente da Assemb1éia 
Nacional Constituinte - começa 
pelo alfabeto, e é verdade. ou 
seja. o art. 60 das Disposi
ções Transitórias da Consti
tuição Federal estabelece que. 
em dez anos. o Pafs deverá e
liminar o analfabetismo. E. 
interessante - abro um parên
tese para dizer -, a consti
tuição usa as palavras 
ael~minar" nas Disposições 
Transitórias. e "erradicar" no 
corpo germanente. Entendo que 
não há erradicação; a erradi
cação é peculiar às doenças 
endémicas ou epidemiológicas. 
O termo correto deve ser 
"eliminação". Diz a carta Mag ... 
na. eliminar o analfabetismo e 
colocar no primeiro grau, den
tro do mesmo prazo. os brasi
leiros e brasileiras. Determi
na que metade dos recursos a 
que se refere o art. 212 da 
mesma Constituição, ou seja, 
os recursos originários de 
impostos,deve ser aplicado 
neste mister. 

É Tundamental que esse dispo
sitivo seja cumprido, a fim de 
que cada brasileiro tenha a 
exata noção dos seus direitos 
e a perfeita compreensão dos 
direitos do próximo, a fim de 
que ele faça respeitar os seus 
direitos na medida em que res
peite ·Os' direftôs do próximo·. 
Em assim fazendo, edificando a 
cidadania, estaremos dando um 
vigoroso passo para ·o farta 1 e
cimento dos principies libe
rais e para o desenvolvimento 
do nosso Pafs. com o progresso 
que todos desejamos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. (Muito bem! 
Palmas. o orador é cumprimen
tado.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - ConceQo a palavra ao 
nobre Senador Aureo Me11o. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronuncia o seguinte discur-

1SO.) Sr. Presidente, Srs. 
Senado~es. estou recebendo, de 
Manaus, documento firmado pelo 
presidente do Clube dos Dire
tores Lojistas da cidade. Bel
miro Gonçalves Vianez Filho, 
em que· solicita a divulgação 
da car·ta aberta do jornal fsta 
Arlfndo Porto para o Presiden
te Fernando Collor-, sob 'O 
ti'tulo: "Salve a Zona Franca. 
Presidente," publicada no 
jornal A Crftica. edição de 14 
de outubro, à pág-i na 5. segun
do caderno, e que constitui o 
mais forte apelo nos oois úl
timos meses em favor da Zona 
Franca de Manaus: 

"Exmo. Senhor 

Áureo Mello 

Senador 

Brasília- DF 

A carta aberta de Arlindo 
Porto para Fernando Collor. 
sob o titulo: Salve a Zona 
Franca, Presidente- publi
cada jornal "a Crítica". 
edição de 14-10-90, página 
cinco, segundo caderno. 
Constitui o apelo mais for
te dos últimos meses em fa
vor da Zona Franca de 
Manaus. Por assim entender, 
venho em nome dos diretores 
lojistas de Manaus. solici
tar a Vossa Excelência tor
nar o conteúdo dessa carta 
conhecido dos Eminentes Se
nadores da República e. se 
possfvel. pedir sua inser
ção nos Anais do Congresso. 
SOS Belmiro Gonçalves 
Vianez Filho -presidente 
do Clube_ de Diretores Lo
jistas de Ma naus. " 

Sr. Presidente, este documen
to é, por assim dizer, um can
to de frustraçãO daqueles ha
bit~ntes da capital amazonense 
que viram na Zona Franca, des
de o instante em que foi ins
talada naquela cidade e naque
le estado, uma redenção econô
mica, que lhes perm1tiu e as
semelhou aquele fastígio da 
época da borracha, em que no
mes extraordinários, como E
duardo Ribeiro, que até hoje 
se etern-iza no Teatro Amazo
nas. em avenidas fundamentais, 
daquela cidade que era, por 
assim dizer, um atoleiro, um 
pantanal. sobressaíram para a 
história. Nessa deliberação do 
Presidente Castello Branco, 
alguma coisa deu oportunidade 
de restaurar aquele período 
àQuele povo verdadeiramente 
heróico de se redimir através 
de uma medida administrativa 
que lhe permitisse voltar 
àquela fase. Isso aconteceu 

através da exuberância com que 
o comércio e a indústria 
cresceram. Com a afluência dos 
brasileiros de outr-os estados, 
a capital do Amazonas passou a 
ser falada. por causa da Zona 
Franca. localizada naquele es· 
tado tão distante, onde para 
se chegar levam-se horas e ho
ras de avião e dias e dias de 
navio. Desta maneira, Manaus 
teve. enfim, a chance de se 
incorporar0 ao estado brasilei
ro, ao País brasileiro como um 
organismo económico capaz de 
realmente parttcipar da 
Federação. 

No entanto, Sr. Presidente, 
subitamente, através de medi
das unificadoras. que trans
formaram o Amazonas e a Zona 
Franca de Manaus em uma área 
semelhante a qua1quer outra do 
País - o Sul teve, por assim 
dfzer, os mesmos direitos que 
aquela região que iria ser 
privilegiada- observamos que 
o Amazonas passou a perder a
queles privilégios, aquelas 
prerrogativas que a Zona Fran
ca lhe proporcionava. Isso ge-
rou um movimento por parte do 
Governo, por parte da imprensa 
- jornalistas e dlretores de 
jornal - e o próprio Governa
dor em exercício, Sr. Vivaldo 
Frota, como Parlamentares das 
duas casas se dirigiram ao 
Presidente Co11or, para que 
sua Excelência se apercebesse 
da situação difícil dos mora
dores da extremidade nortista 
deste País. 

Esta carta a que se referem 
os diretores lojistas. "Salve 
a Zona Franca, Presidente'', 
nada mais é do que o raciocí
nio de um jornalista competen
tíssimo do meu estado, onde 
ele enfatiza a necessidade da 
manutenção das regalias que a 
Zona Franca sempre proporcio
nou à região am~zonense. 

A Zona Franca de Manaus deu 
oportunidade a milhares de 
trabalhadores, através das 
fábricas, da indústria nova 
que ali se instalou. do comér
cio que se implantou em nosso 
estado, com características de 
universalidade brasileira ... 

o Sr. Odaci r Soares 
Permite-me V. Exa um aparte? 

O SR. ÁUREO MELLO - ... e, em 
suma. uma série de medidas que 
realmente vieram a transformar 
o Amazonas naquela região de 
terra prometida, que, outrora. 
nos chamados áureos tempos da 
borracha~ em que o Sr. Ramalho 
Júnior era o campeão do Gover
no do Estado. e se viu flores
cer, brilhar e realizar. 

Com mufto prazer, emfnente 
Senador r~eleito Odacir 
Soares. 
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O Sr4 Odacir Soares - Nobre 
Senador Áureo Mello, V. Exa 
está abordando um dos assuntos 
mafs importantes para a Amazô
nia Ocidental - a preservação 
da Zona Franca de Manaus, que 
estende os seus beneffcios aos 
Estados do Acre, de Roraima e 
de Rondônia. Na realidade, te
mos assistido a um esforço 
muito grande do Centro-Sul do 
Pafs no sentido de ver invia
bilizada a Zona Franca de Ma
naus, portanto, todas essas 
conquistas do ponto de vista 
econômico. do ponto de vista 
social que advieram em decor
rência do funcionamento desse 
importante instrumento de de
senvolvimento regional que é a 
Zona Franca de Manaus, criada 
pelo Presidente Castello Bran
co. coryforme V. Exa muito bem 
frisa. E inquestionável a im
portância da Zona Franca de 
Manaus. não apenas para a pró
pria capital, Manaus, como 
também para os estados limí
trofes ao Amazonas Acre, 
Rondônia e Roraima. Se hoje 
Tizéssemos uma radiografia do 
que era o Estado do Amazonas. 
do que era Manaus e do que 
eram mesmo Porto Velho e Rio 
Branco antes da Zona Franca de 
Manaus. iríamos observar, tal
vez não com surpresa. porque 
são palpáveis e ostensivos es
ses benefícios, iríamos obser
var o crescimento verificado 
nessas cidades e nesses esta
dos, em decorrência da imple
mentação. ao longo do tempo, 
desse importante instrumento 
de desenvolvimento regional. 
Como eu disse, temos assistido 
aqui no Congresso, de vez em 
quando, a movimentos do Sul do 
Pais no sentido de ver extinta 
a Zona Franca de Manaus. Por 
último, quando da elaboração 
da atual Constituição. conse
guimos sustar esse movimento e 
conseguimos inserir na Consti
tuição a preservação da Zona 
Franca de Manaus com todos os 
seus benificios. Isso, de cer
to modo. frustrou aqueles que 
são os inimigos permanentes d~ 
Zona Franca de Manaus e que, 
de tempos em tempos. realizam 
um movimento subterrâneo para 
ver esse importante instrumen
to de desenvolvimento se não 
anulado. pelo menos com suas 
atividades postas em risco. 
Nesta oportunidade em que V. 
ExA não apenas consigna a lei
tura desse telegrama recebido 
do Clube de Diretores Lojistas 
de Manaus como também levanta 
a questão da preservação da 
Zona Franca de Manaus. louvo o 
desempenho do nosso Colega Se
nador Leopoldo Peres à frente 
da Superintedência da Zona 
Franca de Manaus. Tenho obser
vado que o exercício desse im
portante cargo público, neste 
momento, pelo Senador Leopoldo 
Peres tem-se constituído, in
clusive, num motivo de conso
lidação da Zona Franca de Ma
naus. porque nós. de vez em 

quando, antes da assunção do 
Senador Leopoldo Peres a esse 
cargo, líamos na imprensa do 
Su1 denúncias de corrupção~ da 
dolarização dos recursos colo
cados ã disposição da Super1n
tendência da Zona Franca de 
Manaus, das quotas sendo obje
to de denúncia de corrupção e 
outros tipos de denúncia. 

O SR. ÁUREO MELLO- V. Ex~ 
tem razão. 

O Sr. Odacir Soares - Neste 
momento. vemos a Zona Franca 
de Manaus ser administrada por 
um companheiro nosso, o Sena
dor Leopoldo Peres. com isen
ção, com honestidade, com com
petência. com brilhantismo. E, 
felizmente para nós da Amazó
nia Ocidental, observamos tam
bém que as acusações que se 
tornaram Corriqueiras, quando 
de outras administrações. nes
te momento desapareceram por 
completo. De modo que aprovei
to o discurso de V. ExA para 
registrar- esse elogio à condu
ta honesta, competente, do Se
nador Leopoldo Peres como Su
perintendente da Zona Franca 
de Manaus. 

O SR. ÁUREO MELLO- V. Ex' 
tem razão. O Senador Leopoldo 
Peres, que por s1nal se encon
tra em Brasília. mas já está 
de viagem marcada para Manaus, 
tem sido um cumpridor das de
terminações legais. Ele procu
ra ser realmente um modelo de 
atuação administrativa, e toda 
a sua linha de conduta tem 
sido no sentido de proporcio
nar o desenvolvimento daquela 
região. Agora, o Que não é 
possfvel é vermos a região a
mazonense isenta dos seus pri
vilégios e nivelada. no plano 
das importações, a outras re
giões brasileiras. cujo desen
volvimento já foi bem maior, e 
que '!__~_exa_ conhece muito bem. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me 
V. Ex 4 ? 

O Sr. Mauro 
Permite-me V. ExA 
dor Aureo Mel lo, 
parte do eminente 

Benevides -
nobre Sena
depois do a
Líder? 

O SR. ÁUREO MELLO -
Líder e Sr. Llder

1 alvedrio de V. Exs 
dade do aparte. 

Sr. Vfce
deixo ao 
a priori-

O Sr. Ronan Tito - Agradeço a 
V. ExA essa prioridade. Não é 
por questão de hierarquia na 
liderança, e sim por questã9 
de hierarquia na ed~cação. E 
mais educado, mais lhano. mais 
cortês, sem dúvida nenhuma. o 
Senador Mauro Benevides, ao me 
ceder a precedência . 
Solidarizo-me com V. ExA Do 
nosso administrador da Zona 
Franca só tenho uma queixa e, 
uma queixa grande. É a sua au
sência deste plenário. 

O SR. ÁUREO MELLO- Perfeita
mente. 

o Sr. Ronan Tito - o Senado 
Federal perdeu com a saída 
dele um companheiro da melhor 
qualidade, um parlamentar ta
rimbado, muito educado e muito 
lúcido. 

O SR. ÁUREO MELLO 
lho invulgar. 

E de bri-

O Sr. Ronan Tito E de bri
lho inVUlgar, diz muito bem V. 
Exa. Quanto ao administrador, 
o depoimento de V. ExA, eu o 
endosso sem nenhuma emenda. E 
agradeço ao Senador Mauro Be
nevides a precedência, aliás, 
s6 dá precedência quem tem. 

O SR. ÁUREO MEL LO - V. Ex• 
pode ter certeza de que o Se
nador Leopoldo Peres tomará 
conhecimento dessas palavras 
de V. Ex 4 , que foi um dos mai
ores amigos que ele teve aqui 
nesta Casa e de quem é um ad
mirado~ profundo. 

Concedo o aparte ao nobre se
nador Mauro Benevides. 

O Sr. M~uro Benevides - Nobre 
senador Aureo Mello. v. Ex 4 

sabe que a prioridade concedi
da ao eminente Líder Ronan 
Tito ele já a 
possuía exproprio jure. 

O SR. ÁUREO MELL.O - V. Ex 4 

está nos humilhando com os 
seus conhecimentos latinistas. 
e acredtto que somente o Pre
sidente Pompeu de Sousa seria 
capaz de traduzir ... 

o Sr. Mauro Benevides - Eu 
não me dispensaria, neste 
instante, ao apartear V. Ex4 

de, primeiro, expressar exata
mente o meu apoio à manifesta
ção de V. ExA em favor do avi
goramehto da Zona Franca de 
Manaus. Eu assisti à luta que 
se travou no âmbito da Assem
bléia Nacion~l Constituinte, 
quando a representação do Ama
zonas conseguiu erigir à con
dição de norma consti t.uci ona 1 
explícita a Zona Franca de 
Manaus. Por outro lado. também 
não poderia deixa~ de oferecer 
o meu testemunho pelas info~
~ações que tenho recolhido da 
atuação que já se auspiciava a 
mais correta possfvel do Sena
dor Leopoldo Peres à frente da 
Zona FranGa d~ Manaus. o nosso 
Líder, Senador-· Ronan Ti to, 
destacou que lamentamos a au
sência do Senador Leopoldo Pe
res, ·que inteQraria com V. ExA 
e o Senador Gllberto Miranda a 
Representação do Amazonas nes
ta Casa. Temos a certeza de 
que, atuando noutro setor, no 
caso a Zona Ft·a,)ca, ele ali 
colocará a serviço da Nação 
toda sua clarividência, o seu 
descortino e espírito público. 
A nossa homenagem, portanto, 
ao Senador Leopoldo Peres, so-
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bretudo à manifestação reite
rad~ da certeza que temos de 
que e1e ali administrará. pro
ficiente e brilhantemente, a 
zona Franca de Manaus. 

O SR. ÁUREO MELLO- Muito o
brigado a V. Ex~\ e pode ter 
certeza que tambem a pessoa de 
Amazonino Mendes. que foi~ sem 
dúvida. senão o mais votado do 
País. um dos senadores mais 
~~~~~s~558b~=~~~=~tequ;up~!~~ 
preenchida daqui a alguns anos 
quando Leopoldo Peres retornar 
ao Senado. eleito pela grande 
maioria dos sufrágios amazo
nenses para essa postura. Mui
to obrigado ielo honroso apar
te de V. Ex • erudito e nobre 
Senador Mauro Benevides. 

Quero também, Sr. Presidente. 
ler a nota do Gabinete do Go
vernador do Estado, que é mais 
diminuta, em que S. Exa diz: 

Exml2. Sr. 

Doutor Fernando Collor 

DO. Presidente da Repú
blica Federativa do, Bras i 1 

Palácio do Planalto 

Brasília- DF 

Senhor Presidente, 

É com imensa preocupação 
que me reporto a Vossa Ex
celência, em' nome do povo 
amazonense, para protestar 
contra a atitude sensacio
nalista da Presidente do 
IBAMA- Instituto Brasilei
ro do Meio Ambiente 
quando na data de 7 de ou
tubro do corrente ano, a
companhada de equipe de re
portagem da Rede Globo vi
sitou o interior do Amazo
nas aplicando elevadíssimas 
multas contra empresas ma
deireiras tradicionais da 
região, sob argumento de 
devastação da Amazônia. Tal 
atitude demonstra total 
desconhecimento da realida
de do Processo Secular de 
Extração Madeireira no Es
tado do Amazonas, que con
centra sua ação à floresta 
de várzea, extraindo tão
somente àquelas árvores de 
valor econõmico, num manejo 
florestal adaptado à reg
ião, sem que até o presente 
momento nenhum estudo cien
tífico sério tenha demons
trado impacto ambiental 
significativo. A manutenção 
desse procedimento por par
te do Ibama significa a ex
tinção do setor madeireiro 
amazonense, principal ati
vidade económica, no inte
rior do Estado. Apenas as 
empresas do município de 
Itacoatiara, multadas, ge
r.am mais de 4. 000 empregos 
diretos, constituindo-se na 

principal fonte de renda do 
referido município. A in
tranquilidade existente no 
setor e as demissões que 
começam a ocorrer estão 
causando enorme impacto so
cial neste Estado. Estamos 
em contacto com a FAC e com 
o Ministério da Agricultu
ra, com vistas a realizar 
Zoneamento Agroeco16gico do 
Estado do Amazonas e um 
programa de desenvolvimento 
auto-sustentado com única 
forma racional da ocupação 
da Amazônia. o povo do Ama
zonas está plenamente con
vencido de que a ocupação 
desse imenso espaço seja 
realizado de forma racio
nal, gerando os menores im
pactos ambientais possí
veis, no entanto não abdica 
de seu desenvolvimentd 
sócio-económico. 
Surpreende-me, sobremodo, 
que a Presidente do Ibama 
não tenha, ao vir a esta 
região. procurado o Governo 
do Estado e as Jnstitu1ções 
de Classe da Região, visan
do conhecer a realidade a
mazonense, principalmente a 
forma secular de ocupação 
não predatória, onde o ho
mem amazónico convive har
moniosamente com a flores
ta. tirando dela somente o 
que necessita para seu 
sustento. 

Certo de que Vossa Exce
lência, comprometido com as 
causas amazónicas. não 
permitirá que o Ibama, de 
forma irresponsável agrave 
o desequilibrio econômico 
do interior amazonense. 
reitero protestos de dis
tinguido apreço e respeito. 
--V1valdo Frota. Governador 
do Estado do Amazonas. 

Segue-se a nota firmada pelo 
Governador e o artigo do Sr. 
Arlindo Porto, que é bastante 
longo e bastante analítico. 
Não vou, Sr. Presidente, 
deter-me em analisá-lo a fun
do, apenas solicitando que 
seja f~ita. conforme pedem os 
Srs. Diretores Lojistas do A
mazonas, ~ _inserção dos mesmos 
nos Anais da Casa. para serem 
posteriormente examinados e 
es~udados por aqueles que se 
interessam por assuntos da Re
gião, que precisa da atenção 
esmerada de todos aqueles que 
desejam tr~nsformar a Região 
Amazõnica.numa reQião integra
da ao restante do Brasil. E, 
ao mesmo tempo, desejam uma 
área que seja o reposi tór'io 
das riquezas, da matéria
prima, daquilo que se faz 
necessário para que o Brasil 
cresça ao fruir do mesmo entu
siasmo do Presidente Fernando 
Collor, de um idealismo jovem 
- e, às vezes. talvez, mal 
compreendido- para dar a este 
Pais aquela estrutura que nós 

todos desejamos e com a qual 
todos nós sonhamos. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. AUREO MELLO EM SEU 
DISCURSO: 

CARTA ABERTA DE 
ARLINOO PORTO 

PARA FERNANDO COLLOR 

Salve a Zona Franca, 
Presidente 

Excelentíssimo Senhor Fernando 
Collor de Mello Dignissimo 
Presidente da República, 

Conceda a este caboclo nasci
do nas barrancas do rio Negro 
a prerrogativa democrática de 
lhe dirigir a palavra por este 
meio. 

Escrevo-lhe levado pelo amor 
que tenho por Manaus. a cidade 
que me serviu de berço. assim 
como para os meus fi 1 hos e 
netos. Uma cidade que embora 
haja se tornado cosmopolita 
por força das c1rcunstâncias, 
ainda assim, para aqueles que 
a amam mais pelo que ela foi 
outrora do que é agora - so
frida, machucada, desordenada, 
caótica -. permanece resguar
dada para sempre na redoma in
destrutível de muitas memóri
as. 

Maiakovsky disse: "Se você 
quer ser universal. cante sua 
aldeia" 

É o que faço nestas linhas. 
rogando-lhe a concessão de al
guns minutos do seu precioso 
tempo. 

Quero falar-lhe desta Zona 
Franca em que vivo e do que 
ela significa para todos nós 
que aqui permanecemos, como 
atalaias da nação. enfrentando 
as agruras do clima. as difi
culdades dos preços altos. os 
incômodos das distâncias que 
nos isolam e angustiam. Não 
sou empresário, não importo 
produtos estrangeiros, não 
compro e nem vendo nada. Sou 
apenas um jornalista, um cida
dão brasileiro que ainda acre
dita naqueles sentimentos de 
bondade que jazem incrustados 
nos corações dos seus seme
lhantes e que, por isso mesmo, 
apesar de tudo, crê no que 
resta de bom na humanidade. 
Sou apenas algUém que mora a
qui, que gosta de estar aqui e 
que sente ternura e amizade 
pela gente que aqui labuta; um 
homem comum que deseja ver 
esta cidade em condições de 
poder dar trabalho para os 
seus moradores, permitindo
lhes uma vida condigna e de
cente, sem violências. com 
eqQanimidade, e sendo capaz de 
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oTerecer ao nosso querido Bra
si1 um exemplo de como viver. 

A Zona Franca é o que é, com 
vantagens e defeitos que não 
srão discutidos aqui. nem uns 
nem outros. Há em torno de,la 
uma certa controvérsia. uns 
achando que o seu modelo de 
desenvolvimento Toi muito bom 
para Manaus, enquanto outros 
acham que, como desgraça, ela 
não poderia ser pior. 

Como não sou homem de abrigar 
c11chês e de radicalizar defi
nições, não fiCO nem com a 
primeira, nem com a segunda 
opinião. Encaro a Zona Franca 
como uma realidade diante da 
qual~ gostemos ou não. preci
samos manter a postura 
pragmática de quem nela vive. 
Com a Zona Franca esta cidade 
se desenvolveu, cresceu sob 
muitos aspectos. enriqueceu 
algumas pessoas. embora se 
possa di2er que muitas mais 
permanecem pobres. Seus efei
tos não serviram para todos, 
mas a verdade é que, nesta al
tura dos acontecimentos, sem a 
Zona Franca, Manaus reQridiria 
de forma catastrófica para to
dos nós. Não quero nem mesmo 
imaginar o que aconteceria se 
tal ocorresse. 

É imprescindível, portanto, 
pensar na sua manutenção, no 
seu aperfeiçoamento, na sua 
8dequação à realidade de um 
Brasil que se prepara para 
transpor o umbral de um novo 
século e que tem para com esta 
Amazônia da qual somos parte 
intrínseca. uma grande respon
sabilidade perante o mundo. 

Vossa Excelência mereceu o 
apoio de milhares de amazonen
ses nas eleições presidenciais 
e foi votado aqui no Amazonas 
por uma grande maioria de 
eleitores. Se não estive entre 
eles. por motivos de ordem 
partidária e disciplinar, nem 
por isso deixo de considerá-lo 
o comandante legftimo da Na
ção, plenamente merecedor do 
respeito e da consider~ção do 
nosso povo e do Pafs. E em no
me, pois, dessa consideração e 
desse respeito que o Amazonas 
deposita em seu Presidente, na 
esperança de que ele, 
como condotiére nacional, seja 
capaz de olhar para cá para 
esta parte do torrão pát~io, 
com a visão de um estad1sta 
preocupado com o macro e não 
apenas com o micro. que peço a 
sua atenção para a nossa Zona 
F~anca. 

Só os radicais e os enceque
cidos pela paixão partidaria 
ignoram que Vossa Excelência 
vem adotando uma sistemática 
de medidas tendentes a rever
te~ o panorama de imobilismo 
em que o Pafs esteve mergulha
do, quase ensandecido no vér
tice da feroz ciranda especu-

lativa que transformou o Bra
sil num grande cassino onde 
alguns pensavam estar ganhan
do, mas onde na realidade to
dos estavam perdendo. 

Dentre essas medidas. estas 
no campo econôm i c o e f i: sca l , 
aponto a abertura das importa
ções de produtos estrangeiros. 

Acredito ser essa abertura 
boa para o nosso Pais e para 
todos nós. pois estimulará a 
concorrência e conduzir.á ao 
aprimoramento qualitativo da
quelas coisas que são feitas 
a~1. São medidas modernas, 
práticas e corajosas. as mes
mas adota_das por pai ses ho
diermos. inclusive os do Leste 
europeu, que se decidirâm a 
abandonar a armadura ·ideo16gi
ca do socialismo e passar a 
conviver com uma economia de 
mercado livre onde vencem os 
mais capacitados. 

Mas agora eu pergunto a Vossa 
Excelência: quando essas medi
das foram traçadas, os seus 
técnicos pensaram por alguns 
instantes nos seus efeitos na 
área da Zona Franca de Manaus? 
Creio que não. Se assim fora. 
não teriam simplesmente esta
belecido que os produtos im
portados (alguns pagando agora 
mais. outros menos. de impos
tos) estarão totalmente isen
tos no prazo de três anos, po
dendo entrar no Pais sem dis
pêndio de qualquer custo 
tributário. E para a Zona 
franca, o que foi lembrado? 
Absolutamente nada. Continua
mos jungidos nos grilh5es do 
contfngenciamento. 

Geralmente isso sempre ocor
re, Senhor Presidente, ~uando 
medidas são tomadas benefi
ciando o Sul do País. Essas 
medidas trazem em seu bojo, 
para a Zona Franca, por ser 
esta uma área excepcional. i
mediatos tropeços. Há uma ten
dência por parte da sua aju
dância no plano económico. de 
resolver a problemática nacio
nal de forma globalizante. sem 
ater-se ao que possa dali re
sultar em termo de regiões. 
Acham os· técnicos que depois 
de acertado o geral, os regio
nalismos se comporão como pe
dras montadas em um conjunto. 
Pode ser que assim seja. Mas 
como irão viver e sobreviver, 
até lá, as pessoas que moram e 
que dependem das atividades 
económicas naquelas áreas, 
como é o caso da Zona Franca 
de Manaus? Refflita nisto, por 
favor, Senhor Presidente. 

o Decreto-Lei n~ 288 que ins
t1tuiu a Zona Franca tem Sido 
garroteado. eno após ano pela 
adoção .Qe.hormas reguladores e 
comuni r;adoS_· dos mais di versos. 
que funcionários do fisco fe
deral interpretam ao seu bel
prazer. geralmente com prejuí-

zos para os que labutam nesta 
área. Dou-lhe um exemplo: 
quando da sua instituição, a 
Zona Franca foi pro1b1da de 
importar automóveis de passei
o. ci~arros, perfumes, armas e 
muniçoes~ Hoje o Brasil impor
ta tudo isso, enquanto nós 
permanecemos com as mãos alge
madas pelo contingenciamento 
das cotas de importação. ja
zendo ainda sob a~uela 
proibição. 

O que se observa, assim, é 
gue ~uando se legisla nas 
areas fiscal e econômica. as 
medidas não atingem a · Zona 
Franca. pois nela não se in
corporam as facilid!des even
tua 1 mente conced 1 da.;;. 

Vossa Excelência l;JJ·ovavelmen
te ignora isso, até porque os 
seus técnicos na áre~ econômi
ca não têm interesse em lhe 
revelar essas coisas: mas des
de junho deste ano~ por abso
luta falta de cotas que permi
tam as operações, os empresá
rios amazonenses não importam 
nada. o Natal deste ano dos 
manauaras que acreditaram na 
sua pessoa e que lhe deram o 
seu voto confiante, será pobre 
e bem diferente dos festejados 
em anos anteriores. 

Enquanto o restante do Brasil 
comemora a possibilidade de 
poder comprar produtos impor
tados. graças à libera~ão da 
sua entrada no Pafs, nos aqui 
permanecemos sem a vantagem 
dessa permissão e sem as cotas 
de importação imprescindíveis 
às nossas compras no exterior. 
E mesmo que elas fossem libe
radas agora. pelo menos no to
cante ao Natal, para nada nos 
serviriam. pois os produtos 
vêm praticamente do outro lado 
do mundo e não haveria tempo 
para a sua chegada aqui . 

Volto a insistir num aspecto 
primordial. Senhor Presidente: 
pensar em consertar o Brasil 
destruindo as estruturas eco
nómicas reQionais já bem ou 
mal estrat1ficadas será um 
crime contra es~e País, será 
jogar fora o trabalho de mi
lhões ao longo de muitos e 
muitos anos. 

Não considere estas palavras 
como uma critica aos seus 
ates. pelo contrário~ meu de
sejo é o de que elas possam 
ajudá-lo, pois estou dentre 
aqueles que reconhecem o seu 
ob~etivo de repor o Brasil nos 
tr11hos. 

E é com esse espírito~ Exce
lência, que estou apelando ao 
seu patriotismo, para que faça 
uma reflexão profunda a res
peito da nossa realidade, a
daptando a Zona Franca à mo
dernidade do seu pensamento a 
respeito da economia nacional. 
Vossa Excelência é um homem 
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rápido no ~at11ho. e foi com 
um tiro so na testa do draQão 
inf1acionério que~o País c9me
çou a consertar. E uma rap1dez 
asslm que eu lhe peço para a 
nossa Zona Franca. 

Baixe medidas provisórias. 
veja o que acontece e vá cor
rigindo aos poucos o que não 
der certo. 

Sugiro-lhe. pois: transforme 
Manaus, imediatamente, em Zona 
de Livre Comércio, permitindo 
Que os nossos empresários pos
sam importar livremente como 
todos os demais do Brasil. Os 
produtos estrangeiros, deso
brigados da necessidade da co
tas de )mportação, ficariam 
es~ccados em depósitos 
aifandegários, sob rigoroso 
co~troie fiscal e daii pode
riam ser vendidos aos peauenos 
e r,;édi os importadores de todo 
o Pais que não têm condições 
de ooter créditos no estran
;eiro e nem de custear as pe
sadas despesas trazidas por 
ope:raç5es no ex ter for. Pa·ra 
isso os empresários da Zona 
Franca já possuem bastante ex• 
pe~iêncla, conhecimentos e 
tradlçáo nos mercados exporta
dor-es. Todo mundo só teria a 
lucrar com isso. até mesmo os 
e:"'erios da Unfão, do estado e 
do municfpio, que receberiam 
tueo aquilo quanto têm direi
to. 

Outro tirambaço certeiro que 
vossa Excelência poderá dar 
nesta área é no sentido de 
desburocratizar as normas e 
regulamentos que ao longo dos 
anos distorceram os bons pro
pósitos do Decreto-Lei n~ 288. 
Por incrlvel que possa pare
cer, a nossa Manaus, apesar do 
seu colossal movimento mercan
til, pagando impostos que ex
t~apo1am o que vários estados 
juntos não chegam a contribu
ir, tem apenas uma simples De
legacia da Receita Federal. A 
superintendência (que deveria 
Ter uma nesta capital) está em 
Belém. para onde têm de ser 
remetidos todos os assun-tos 
fiscais referentes a esta área 
a fim de serem decididos. Um 
absur·do! Crie. pois, ou me
lhor. manda preencher imedia
tamente. de preferência com 
algué~ aqui da região. conhe
cedor de problemática ligada à 
Zcna Franca. a Superintendên
cia da Receita Federal em 
Manaus. 

Mas por favor não mSnde para 
cá um desses criadores de di
ficuldades que se comprazem 
aeenas em criar dificuldades. 
Nao queremos aqui um desses 
técnicos enfatuados qua não 
têm pela Zona Franca e nem pe
los que aqui se esfalfam o me
nor senso de cooperação. antes 
pelo contrário, cr1ando até 
mesmo os mais revoltentes en
traves burocráticos. inventan-

do in~erpretaç6es cav11osas. 
~udo no sentido de dificultar 
a vida de quem quer apenas 
trabalha~ e ver o resultado 
lucrativo desse trabalho. 

,Mande criar em Manaus uma a
gência do Banco Central. Isso 
facilitaria ~randemente as o
perações de importação. no 
conjunto das medidas que aqui 
lhe estão sendo sugeridas. 

Promova imediatamente o di-
vórcio entre a Superintendên
cia da Zona Franca de Manaus 
(SUFRAMA) e a Carteira de Ex
portação e "''mportação do Banco 
do erasfl (CACEX). Esse matri
mónio burocrático (a Suframa 
autoriza a guia de importação 
mas quem a expede é a Cacex). 
que é perfeitamente dispensá
vel. apenas embaraça o anda· 
mento das operações, dificul
tando a vida de quem precisa 
fazê-las. demandando de todos 
um tempo precioso consumido 
pela exagerada demora na expe
dição daqueles documentos. 

Nesse sentido~ Vossa E~ce1ên
cia tem em mãos. já pronto, o 
instrumento que poderia ajudar 
grandemente a Zona Franca: 
mande estender imediatamente 
para Manaus os efeitos da au
torização recentemente conce
dida às praças de Salvador, 
Be·l o Horizonte e Porto A 1 egre, 
permitindo que bancos privados 
e não apenas o Banco do Brasf1 
emitam guias de importação, 
que podem assim vir a ser ex
pedidas em apenas 24 horas. 
segundo revelam os próprios 
estabelecimentos bancários. 
Aqui em Manaus na tramitação 
entre a Suframa e a Cacex, 
tais guias chegam a consumir 
até 30 dias para pousarem nas 
máos do importador. presas nas 
malhas de entraves burocráti
cas. falta de pessoal 
bancário, etc. 

Além do mais existem detalhes 
nas entrelinhas dessas normas 
burocratizantes que chegariam 
a ser r1slveis se não fossem 
angustiantes e Kafkianas mes
mo. para aqueles que lhe sen
tem os efettos. Exemplo: as 
normas da Cacex exigem para a 
importação de relógios para a 
Zona Franca, que o empresário 
interessado na operação faça 
obrigatoriamente a aquisiçao 
de tais peças diretamente nas 
fábricas dos países produto
res; para isso. aquele comer
ciant~ precisa apres~ntar uma 
lista de preços reg1strada na 
Câmara de Comércio do Pafs ex
portador. assim como no consu
lado brsileiro; o interessado 
deve igualmente apresentar uma 
relação .minuciosa dos reló
gios. especificando número de 
peças contidas, quantos pon
teiros, se é análogo ou digi
ta1. qua'ntos rul:lis possui, se 
tem calendário. se movido a 
corda ou a quartz etc. , numa 

1 i stagem interminável e 
infernizante. Esse conjunto de 
exigências torna a importação 
de relógios vedada a pequenos 
e médios empresários que não 
têm sequer estrutura para che
gar às grandes indústrias re-
1ojoeiras e ficam dependentes 
dos macroimportadores, os 
quais impõem então suas 
condições. 

Vossa Excelência não está in
teressado em fulminar os oli
gopólios QUe exploram a vida 
dos brasileiros? Eis ai um, de 
cara exposta ao sol. Tiro ne
le, Presidente! 

Agora veja esta outra dis~or
ção do instituto que criou a 
Zona Franca: para uma região 
fluvial como a nossa. com vas
tas extensões cobertas de 
á9uas (Flumflândia. na expres
sao magistral de Ramayana de 
Chevalier). cortadas por vias 
liquidas que formam o sistema 
de comunicação mais acessível 
ao povo, só é permitida a im
portação. dentro das ~aci1fda
des concedidas pela 1egislação 
da Suframa, de motores de popa 
de até 20 HP. Qualquer cavala
gem acima disso é proibida. 

Outra distorção é quanto aos 
chamados "motores de centro". 
que só desfrutam de vantagens 
quando importados até o preço 
de US$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos dólares). Tudo is
so. Presidente, mutila e de
forma o Decreto-Lei n~ 268. 

Sem que as vozes em defesa do 
Amazonas tenham sido até hoje 
suficientemente fortes para 
evitar tais coisas. normas e 
comunicados internos da área 
econômica têm se sobreposto à 
lei e criado enormes dificul
dades para o andamento das o
perações comerciais nesta área 
de excepcionalidade. 

outro esclarecimento, outra 
sugestão: desde abril deste 
ano só se consegue vaga para 
passeios turísticos nos Esta
dos Unidos a partir de janeiro 
de 1991. As vagas estaão todas 
tomadas com espantosa antece
dência. As safdas aéreas de 
todos os pontos do Pafs para o 
exterior estão congestionadas. 
Por que isso? Porque existem 
todas as facilidades, em maté
ria de tarifas aéreas e de co
modidades, para os que desejam 
sair do Brasil para 1r gastar 
preciosos dólares no estrange
iro. Uma passagem aérea de 
ida e volta entre São Paulo e 
Miami (EUA)(. numa viagem que 
dura 6 horas mais ou menos, 
custa US$ 550.00 (quinhentos e 
cinqüenta dólares). Para fa
zer o percurso de ida e volta 
entre a capital paulista e Ma
naus. num vôo doméstico que 
leva a metade do tempo. certa 
de 3 hortas. uma pessoa terá 
que dispender US$ 570 (quinhe· 
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ntos e setenta dólares), o ~ue 
vale dizer que, pelo dobro do 
tempo de võo para ir deixar 
nossos cruzeiros dolarizados 
nos Estados Unidos. o pass~
geiro paGa menos. Para Manaus, 
em funÇão da tarifa alta e de 
outrcs fatores, os aviões Voam 
muitas vezes praticamente 
vazios. 

Aqui a sugestão, Senhor 
Presidente: por que não criar 
uma tarifa diferenciada em 
certos vôos, com vagas in
transferiveis marcadas com 
larga antecedência, para pon
tos turísticos nacionais, es
pecialmente para Manaus. que é 
uma Zona Franca onde os produ
tos estrangeiros podem ser ad
quiridos mais baratos do que 
em Miami, de onde os viajantes 
voltam carregados de tralhas? 
Uma tarifa de US$ 250,00 
(duzentos e cinqüenta dólares) 
para Manaus~ ida e volta de 
São Paulo. abarrotaria muitos 
daqueles imensos aparelhos que 
chegam a viajar para esta ca
pital quase vazios. Pense nis
so. Presidente. 

Mais uma medida que poderia 
constar, já da sua cartucheira 
de ações rápidas para a Zona 
Franca: a diferenciaxão das 
cotas de viagem, que sao, como 
Vossa Excelência sabe, o quan
~itativo máximo em termo de 
compras que cada viajante pode 
levar para fora da Zona 
Franca. Poderia ficar estabe
lecido assim: os viajantes que 
procedessem de qualquer ponto 
do Norte do Pais teriam direi
to a uma cota deUS$ 1.000,00 
(mil doláres); para O$ proce
dentes do Centro-Oeste a cota 
seria de US$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos dólares)e, final
mente, os passageiros do Sul, 
Sudeste e Nordeste, mais dis
tantes e com custos de viagem 
mais onerosos. poderiam levar 
daqui até US$ 2.000.00 (dois 
mil dólares), compensando-se 
assim pelo sacrifício de uma 
viagem tão longa. o que não é 
justo é que alguém procedente 
de Santarém. por exemplo. te
nha direito à mesma cota de 
viagem de um passageiro que 
deixou sua casa em Santana do 
Livramento para vir a Manaus~ 
O controle da concessão das 
cotas viagem seria feito no 
próprio aeroporto, com a maior 
facilidade, pela verificação 
do trajeto do viajante no bi
lhete de passagem. 

Um outro ponto para o qual o 
governo poderá voltar as suas 
atenções é o dos fretes marí
timos para Manaus, que estão 
aprisionados nas malhas do mo
nopólio de uns poucos trans
portadores. Graças a esse 
privilégio, o frete de 
um container de 40 pés cúbi
cos, de Hong Kong para Manaus 
é deUS$ 13.000,00 (treze mil 
dólares). enquanto que o 

mesmo container, com igual cu
bagam, paga daquela cidade no 
extremo oriente para o porto 
de Maiami. nos EUA. apenas US$ 
1.800,00 (mil e oitocentos 
dólares). Uma diferença, como 
se vê. em dois trajetos cuja 
milhagem marítima é pratica
mente a mesma. de US$ 
11.200,00 (onze mil e duzentos 
dólares). É o monopólio ditan
do seus preços~ no regime do 
paga ou não va 1 . 

Agora uma dica final. Senhor 
Presidente: cuide em que a a
plicação das medidas aqui pro
postas, se coincidirem com o 
que Vossa Excelência pensa com 
respeito à Zona Franca. seja 
posta em prática por pessoas 
da sua mais absoluta confiança 
e assim mesmo cobre depois. 
com energia, o andamento de
las, por outros auxiliares a
inda mais chegados à sua 
pessoa. Muitas vezes um Presi
dente da República. com visão 
alargada e bem intencionado, 
determina medidas as mais ade
quadas e oportunas. mas elas 
esbarram no imobilismo do cha
mado 2A escalão, onde 
funcionários preguiçosos e mal 
acostumados, quando não procu
ram claramente embaraçar o an
damento das ordens superiores, 
simRlesmente se fingem de de
bilóides mentais e passam a 
ignorá-las çomo se não 
existissem. E doloroso dizer
lhes. Senhor Presidente, mas 
existe muita gente neste Pafs 
que, conscientemente ou não. 
sabota pela omissão, pela pre
guiça. pela indiferença e pela 
falta de amor pátrio, muitas 
medidas excelentes tomadas com 
a melhor das intenções e, por 
isso mesmo, elas nunca chegam 
a se concretizar. Seja duro 
com eles. Excelência! 

Aí estão, Senhor Presidente. 
com sinceridade e franqueza, 
as considerações e sugestões 
feitas por este brasileiro 
nascido em Manaus. com a fina
lidade de ajudá-lo a refletir 
sobre a realidade da Zona 
Franca, este medelo económico 
que em boa hora a c1arlvidên
cia de alguns nacionais talen
tosos criou nesta ~arte da Na
ção e que, graças a continui
dade dada a ele por outros 
visionários e empreendedores. 

~=~P~ÇeTo~~~~~~o8um~u~~a1~g~~; 
haver dúvidas quanto a forma, 
mas não quanto a ffnalidade. 

Leia-as~ Medite sobre elas 
com a calma reflexão de um 
chefe de Estado que tem como 
sonho, dos mais justos aliás, 
ver o seu nome perpetuado na 
admiração de todos os 
brasileiros. 

Dê aos amazonenses a oportu
nidade de se colocar dentre os 
primeiros que imortalizarão a 
sua memória, Presidente. Salve 

a Zona Franca. Não permta que 
as medidas tomadas em plano 
nacional com a meritória in
tenção de sa1var a Nação. tra
gam para nós, amazonenses, o 
castigo de dificuldades e in
fortúnios que não merecemos. 

~ o que lhe pede este caboclo 
que apesar de tudo continua 
confiando em que sempre 
restará uma esperança enquanto 
houver no coração dos homens 
um fiapo de amor pelos seus 
semelhantes. 

Cumprimento Vossa Excelência 
e firmo-me. 

Respeitosamente. 

Ar 1 indo Porto 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Souza) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ronan Tito. como 
Líder. 

O SR. RONAN TITO (PMOB - MG. 
como Líder. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- sr. Pr~sidente e 
srs. Senadores entendo que in
terpretaria o sentimento da 
maioria da Casas, e até diria 
da maioria da população brasi
leira, se dissesse que o nosso 
maior anseio, neste instante. 
é a construção do Estado 
democrático, a construção da 
democracia. 

Preveniu-nos Tancredo Neves 
que só com o fato da derrubada 
da ditadura não estaria cons
truido o Estado demOcrático. 
Era o óbvio! Mas o trágico do 
óbvio é, muitas vezes, não ser 
entendido, nem praticado. 

Este anseio da construção do 
Estado democrático perpassa 
muitas faces. uma de1asl a que 
todos estamos atentos ha mui
tos anos, é a influência. por 
exemplo, do poder económico 
nas eleições. Não existe pos
sibilidade de democracia sem 
eleições. mas se nelas ocorre 
influência do poder económico 
hoje, ouso dizer que surge ou
tro poder bem mais forte do 
gue o econômico ostensivo, que 
e a formação do imaginário co
lativo, principalmente pela 
mídia e1etrõnica e também pe
los jornais e revistas. 

Nos pafses como os Estados 
Unidos da América, a Alemanha. 
a França. os grandes cientis
tas po11ticos dedicam. há mui
tos anos, pá~inas de estudos 
sobre o imaginaria colativo. 

A primeira vez que falei de 
imaginário colativo aqui, nes
te plenário. há três anos. 
tive a impressão de estar fa
lando um palavrão, depois vol
tei ao dicionário para verifi
car e era justamente o 
11 imaginário coletivo". 
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Os livros, os compêndios e
xistentes, hoje, na Alemanha, 
sobre o imaginário colativo 
dariam para lotar este 
plenário. No entanto·, conti
nuamos a ignorar a formacáo do 
imaginário colativo. Diria que 
a Tormação do imaginário cole
tive continua e, neste _momen
to, sinto, não sei se estou 
exagerando, que ela está na 
contramão da construção do Es
tado democrático, porque, 
quando há influência por de
mais exagerada na escolha dos 
líderes que podem influenciar 
de maneira tendenciosa no meio 
do povo, isso macula a escolha 
que deve ser a mais 
democrática, ou seja, a mais 
popular possfvel, a mais ao 
gosto do povo. 

Participei agora de uma cam
panha majoritária em Minas Ge
rais, uma campanha memorável, 
Sr. Presidente. Campanha em 
que pude constatar algumas 
coisas que me entristeceram. 
Entre elas. o empobrecimento 
gradativo do povo· mineiro. O 
povo mineiro. a cada eleição. 
parece-me mais pobre do que 
estava na eleição anterior. 

Também senti a formação do 
imaginário coletivo, desta vez 
de maneira que,_ diria, concre
ta, um ima~inário concreto, já 
não é ma1s um imaginário que 
diria "criado". mas palpável. 
Começamos as eleições de Minas 
Gerais com uma consciência do 
povo mineiro já cristalizada 
do que se deveria ou não 
escolher. Os nossos programas, 
essa grande conquista da demo
cracia brasileira, que é o 
proQrama do TSE. precisamos 
repensá-lo, acho que no tempo 
e também na forma. porque de 
tal maneira insistem em dene
grir a sua imagem. Por outro 
lado, o encarecimento das pro
duções artfsticas para que 
possam influenciar a coletivi
dade são tão Qrandes que isso 
eleva o "caclfe" ou a exigên
cia do "cacife" do candidato. 

Sr. Presidente, estou queren
do falar de alguma coisa de 
ontem. Nem de amanhã, nem de 
um ano atrás. A Rede Globo 
começou, no dia de ontem, mais 
uma novela. Tive oportunidade 
de assistir ao capitulo, espe
lhando a figura de um 
"Senador.. corrupto, devasso, 
um incontida sexual, agredindo 
a j orna 1 i stas. etc.. como só i. 
acontecer em todas as novelas 
apresentadas, não só pela Rede 
Glcbc. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res, vou ficar muito feliz no 
dia em que este. País apresen
tar numa novela um parlamentar 
que levante de manhã cedo e 
tome café com leite; que saia 
para ir para o trabalho, e 
que, no seu trabalho, acerte e 
erre, que, na hora do almoço, 

coma arroz com feijão e bife: 
que volte à noite para casa e 
encontre a sua família; que 
tenha assessores e discuta os 
problemas deste pafs. muitas 
vezes errando ou acertando. 
Sonho com esse momento, mas 
acho que estou imaginando mui
to, porque há uma insistência 
enorme - e é o que eu queria 
denunciar. Sr. Presidente - na 
formação do imaginário colati
vo, e de maneir~ cientffica e 
determinada, que não se pode 
apresentar um polftico princi
palmente como um homem normal, 
que. por exemplo. seja casado 
e viva com sua esposa. um ho
mem que tenha um relacionamen
to de pai com filho. de avô 
com neto. um homem que. .como 
disse. coma arroz com feijão e 
verdura. 

Isso está tendo a nossa com
placência. a nossa conivência 
e a nossa cumplicidade. por
que. na medida em que nós. que 
somos os Legisladores. perml
timos que as televisões, os 
jornais e o rádio formem um 
imaginário coletivo à sua ma
neira. somos complacentes. co
niventes e cúmplices. 

Logo. estou usando da palavra 
não só para convidar a todos 
para que vejam esse primor de 
novela e de criatividade, em 
que se apresenta um magnifico 
ater de televisão... Isso me 
faz lembrar muito uma análise 
de um artista, de um cr.ítico 
de Arte, quando lhe perguntei 
se todas as imagens d~ santo 
da Antigúidade têm a aparência 
de efeminados. Ele me respon
deu que os artisas que os fi
guravam _eram efeminados~ O 
crftico de Arte dizia isso. 

Não me parece, por exemplo. 
que o presidente dos jesuítas, 
que teve a sua perna quebrada 
e ficou um pouco torta, depois 
quebrou-a, sem nenhuma aneste
sia. fosse um homem de 9estos 
melffluos, ou com tendencias 
efeminadas. Assim também está 
acontecendo, neste momento, 
com a nossa televisão. com o 
nosso rádio, com a imprensa. 

Estamos vendo excelentes pro
gramas e projetes do Congresso 
Nacfonal, da ConstituiÇão que 
prolatamos e aprovamos em 
1988. e que, hoje, na parte 
principal diz, por exemplo, 
"ninguém pode receber menos 
que o salário mínimo". Agora. 
fomos desautorados. Não é mais 
a Constituinte que aprovou. 
Não é mais da autoria do Con
gresso Nacional, aparece até 
uma publicldade em que alguém 
agradece ao Presidente do Po
der Executivo por esse extra
ordinário. 

Sou um modeto subscritor do 
Estatuto da Criança e ·do 
Adolescente. Tenho visto os 
maiores encômios deste Pafs ao 

Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Creio que uma te
levisão, não sei se esqueceu. 
acabou citando o seu autor. 
Muito me honrou a citação 
da TV Bandeirante ao declarar 
que o autor do Estatuto da 
Criança e do Adolescente é o 
Senador Ronan Tito. 

O Sr. .Jutahl[ Maga 1 hães 
Permite-me V. Ex um aparte? 
Uma das críticas .que eu ia fa
zer era e~atamente esta. 

O SR. RONAN · TITO - Tenho a 
impressão, Senador Vutahy Ma
galhães. de que, qualquer dia 
destes. o Presidente Fernando 
Collor de Me11o vai vetar a 
Lef do Ventre Livre. a Lei da 
Abolição da Escravatura e de
pois Sua Excelência dará a A
bolição; ai virá alguém à te
levisão, evidente. muito bem 
instruído por todos aqueles 
que estudam o consciente, o 
subconsciente e o inconsciente 
das pessoas, e todos os negros 
do Brasil, em coro. cantando 
aleluia, porque o Presidente 
Fernando Collor de Mello de
cretou a libertação dos escra
vos do Bras i 1. 

Tenho a impressão de que. se 
não caminharmos um pouco para 
denunciar essas farsas e essas 
falcatruas. vamos assistir 
já estou imaginando agora- a 
qualquer coisa deste jaez. 

Ouço V. Ex4 , senador Jutahy 
Magalhães, com muito prazer. 

o sr. .Jutahy Magalhães - A
gradeço a v. ExA a oportunfda: 
de. V. Ex 4 tem toda razão. E 
um dos pontos que eu fa abor
dar, antes mesmo de V. Ex4 ter 
tratado deste assunto. É sobre 
a f~lta de ética. praticamen
te. que existe no relaciona
mento do Executivo com o 
Legislativo. V. Ex 4 é o autor 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; festeja-se agora 
o infcio da execuçao desse Es
tatuto com grande desenvoltura 
nos meios de comunicação. que 
não têm nemo cuidado de convi
dar a V. Ex~ para participar 
de uma das solenidades. V. ExA 
lembrou um fato sobre o qual 
já pedi que o Presidente do 
Congresso. com sua autoridade, 
com o direito que tem de re
quisitar tempo nos meios de 
comunicação, procurasse reco
locar a verdade com esse anún
cio do trabalhador rural: 
"Agora alguém se lembrou dos 
trabalhadores rurais, que vão 
passar a ganhar um salário 
mínimo", guando isso é da 
Constituiçao; como aquele apo
sentado que disse: "Agora al
guém se lembrou de olhar para 
os aposentados", quando é o 
contrário, o que ele fez foi 
vetar as leis votadas no Con
gresso e retirar benefícios 
que o Congresso tinha dado aos 
aposentados e pensionistas. 
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O SR. RONAN TITO - Foi justa
mente o que aconteceu. Vetou a 
lei que concede beneficies e 
depois deu, em conta gotas, 
aquilo que tinhamos por direi
to concedido aos trabalhado
res. e agora se arvora o Se
nhor Presidente da Repúblicà 
em autor. 

O Sr. ~utahy Magalhães - E em 
muito menor escala do que foi 
feito pelo Congresso. Terça
~eira passada, tive oportuni
dade de fazer pronunciamento 
sobre esta questão. Também 
tive oportunidade de assistir. 
minha curiosidade foi levanta
da a respeito, a essa novela 
de ontem, com a imagem de um 
senador da Repúb1ica, e vi 
quando a filha do senador. ao 
recebê-lo em casa, disse: 
ucontinua mamando nas tetas da 
República! 11 Quer dizer, é a 
própria familia. hipotética~ 
da ficção dessa novela, dizen~ 
do que o senador mamava nas 
tetas da República. Felizmen
te. ele morreu no primeiro ca
pitulo. não vai muito adian~e 
em rememorações. senão iriamos 
ter ai um senador dos mais 
pervertidos nas telas das e
missoras com competência, a 
competência profissional desse 
Qrande ater que é Paulo 
Gracindo. 

O SR. RONAN TITO 
personagem; Paulo 
está vivo. 

Morreu o 
Gracinda 

o Sr. ~utahy Magalhães - Mor
reu o personagem. Felizmente. 

O SR. RONAN TITO- Aleluia! 

O Sr. ~utahy Magalhães - Pode 
v. exa imaginar 100 dias disso 
ai em cima de nós?! 

O Presidente do Congresso de
veria chamar a si também essa 
responsabilidade de dar uma 
resposta. recolocando os pin
gos nos ~ .. is" , porque, da mesma 
forma que o Estatuto da Crian
ça e do Adolescente passou~ 
ser uma benesse do Executivo, 
tive a oportunidade de ler uma 
reportagem também dizendo que 
uma das principais leis vota
das neste Congresso teria sido 
o Código de Defesa do Consumi
dor, de autoria do Presidente 
da República. 

O SR. RONAN TITO- V. Ex• foi 
autor; fui autor; V. exA 
venceu ... 

O Sr. ~utahy Magalhães - o 
que o presidente da Repúblia 
fez foi vetar artigos do Códi
go de Defesa do Consumidor. 
Foi a única ação dele a res
peito do Código de Defesa do 
Consumidor. E preciso acabar 
com isso. Com o dinheiro gasto 
pelo Executivo, através de uma 
propaganda 1nstituciooa1izada. 
Daqui a pouco, a Lei Aurea vai 
ser idéia dele, como a do Ven-

tre Livre, a da Abolição da 
Escravatura; va1 ser tudo de
corrência da benesse do novo 
pai da Pátria que está ai. De 
maneira~ que me congratulo com 
v. ExA E oportuno levantar es
tas questões - não é no nasce
douro, porque já vêm de algum 
tempo - e vamos ver se chama
mos a nós a responsabilidade 
de dar a resposta adequada a 
estas Questões, e levarmos ao 
conheci mentQ púb 1 i c o a 
realidade. E este o apelo que 
faro, por intermédio de v. 
Ex , ao Presidente do 
Congresso. 

O SR. RONAN TITO- Muito o
brigado~ nobre Senador. Incor
poro o aparte de v. Ex 4 • que 
enr i quece o meu 
pronunciamento. 

Gostaria de me reportar tam
bém a uma·novela. Outro dia, 
comentava eu com minha mulher 
o anúncio e ela me disse: "Há 
uma novela af também, 
"Pantana 1 ". que, sem Que nem 
por que, há uma inserção, e,m 
determinado momento. em QUe um 
sujeito diz que vai ser depu
tado, que vai mamar nas tetas, 
vai ganhar mais; neste caso, 
há outro personagem. Outro 
não~ inventaram que há uma 
disputa para ver quem denigre 
mais a imagem do parlamentar e 
do Congresso. 

porque não pretendo disputar 
votos. A sociedade brasileira 
deve avaliar quem verdadeira
mente deve dirigir este Pais: 
se são os políticos ou os lo
cutores de rádio. A Sahia tem 
um exemplo disto: o Prefeito 
da cidade de Salvador, o bri
lhante e extraordinário Pre
feito, que se elegeu justamen
te em cima da mídia. agora 
está fazendo uma das melhores 
administrações do Brasil ... 
(risos} os lixeiros que o 
digam! Agora, se é este o 
caminho ... 

o Sr. ~utahy Magalhães 
Permite-me V. ExA outro 
aparte? 

O SR. RONAN TITO- Com muito 
prazer. 

o Sr. ~utahy Magalhães- v. 
Ex~ faz-me lembrar a história 
que, quando foram julgar um 
deputado? na Assembléia da Ba
hia, pelos seus pronunciamen
tos, como a nossa Assembléia 

.não estava preparada? a taqui
grafia, quando anotava falas 
~orno essa que V. Ex4 acabou de 
fazer, não colocava risos. 
para mostrar que era ironia. 
Ai começaram a ler o que esta
va na íntegra, e literalmente. 
começava dizendo: "Não. ele 
estava dizendo muita coisa que 
não era verdade". Assim. quan
do V. ExA fala do Prefeito de 
minha terra, trata-se de uma 
ironia. 

O SR. RONAN TITO - Atenção. 
Taquigrafia! 

Eu, de minha parte, quero di
zer que já fui muito longe na 
minha vida pública. Sincera
mente. acredito que os homens 
que aqui cheQam têm possibili
dade, na 1n1ciativa privada, 
de ganhar. tanto quanto ganham O Sr. UUtahy Magalhães- Ele 
aqui, ou muito mais. De minha foi resultado de um trabalho 
parte, estou cansado de ganhar da midia~ e está fazendo uma 
tanto dinheiro aqui que não das piores administracões que 
quero mais disputar mandato. E a Prefeitura de Salvador já 
tanta benesse, trabalhamos tão teve. Seriamente digo que esse 
pouco e ganhamos tanto dinhei- trabalho que está _sendo feito 
roque cansei! A partir daí, pela mídia contra os represen
vou deixar para que aqueles tantes do povo, concordo ple
que estão sendo preparados namente com V. Exa. que talvez 
pela midia venham a assumir o não tenha entendido tão obje
negócio. Já tivemos aqui 21 tivamente, mas deu a entender 
anos dos militares casados com isto, de que é o preparo para 
os tecnocratas dirigindo o trazer para cá aqueles elemen
pafs. Não deu certo~ faliram. tos que interessam a essa mí
e faliram o País! Agora, esta- dia, para afastar os vocacio
mos vendo o Governo pela nados políticos, aqueles que 
mfdia! Quem não sabe que a procuram trabalhar independen-

Rede Globo fez o se~undo tur-· temente, trazer para cá os re
no para a Presidencia da presentantes desses grupos, 
República? É óbvio! Obvio e que se interessam em fazer uma 
ululante! Inclusive tudo ten- maioria neste Congresso. E 
dia para que Brizola fosse este ~ .um dos grandes 
contendor do candidato Fernan- perigosos. eu· --acho, como V. 
do Collor, mas foi fabricado Ex~ vamos.deixar os eleitores 
um segundo turno, a partir do resolver. Não vamos eleger a
imaginário coletivo, muito bem traVés de falsas pesquisas e 
elaborado, por sinal: e vimos de falsas divulgações da mfdia 
que, claro, Lula seria muito eletrônica. 
mais fácil para ser derrotado 
naquele momento. Depois, com a 
conivência, inclusive, do Bri
zola, houve a_derrota. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, estou fazendo esta denún
cia neste momento justamente 

O SR. RONAN TITO Agradeço a 
v. Ex~ Se verdadeiramente que
remos construir a democracia 
nos moldes conhecidos no Mundo 
todo, se verdadeiramente que
remos - não sei se queremos 
criar um processo eleitoral 
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livre~ para que o cidadão pos
sa·escolher o seu candidato da 
maneira mais isenta possível, 
temos que protegê-lo não só da 
influência do poder económico 
como agora desse poder da for
mação do imaginário colativo. 

É obrigação do Congresso Na
cional~ e tem duas finalidades 
essa breve comunicação que 
Taço. Uma. seria regulamentar 
o funcionamento e as conces
sões das redes de televisão e 
rádio. É o con~resso. Não e
xiste esse negócio de qualquer 
entidade estar acima do mal e 
do bem. estar acima da lei. 

Hoje eu comentava no corredor 
com um parlamentar: 11 0 dia em 
que o Congresso Nacional negar 
alguma coisa à imprensa ou ne~ 
gar alQuma coisa à Justiça, 
ele vai sair engrandecido. 
porque nestes 12 anos que 
freqüento o Congresso Nacional 
nunca - nunca. Sr. Presidente 
- vi o Congresso Nacional ne
gar qualquer cofsa à Uustiça 
ou à imprensaa. Está chegando 
c momento de fazermos as nos
sas opções. Queremos um Con
gresso livre, queremos verda
deiramente a democracia: enjo
amos da dobradinha do poder 
militar com a tecnoburocracia, 
ouem sabe se agora os donos da 
mídia podem governar o País e 
governar melhor? Ou queremos a 
democracia nos moldes tradf
cionais, em que o cidadão es
colhe livremente aqueles que 
devem governar? 

O Sr. Nelson 
- Permite~me v. ExA 
te? 

Wedekin 
um apar-

O SR. RONAN TITO - Ouço-o, 
com prazer, nobre senador. 

O Sr. Nelson Wedekin - Cum
primento v. Exa Sei que é pre
ciso certo grau de ousadia e 
coragem para fazer o discurso 
que V. ExA está fazendo, so
bretudo porque a grande mídia 
tem uma enorme capacidade de 
retaliação. de dar uma respos
ta pela via do silêncio ou, em 
outras ocasiões, pela via da 
calúnia e da difamação pura e 
simples. V. Ex 4 já foi, pelo 
menos em duas ocasiões, vftima 
dlst:o, aqui ... 

O SR. RONAN TITO- V. Ex' e 
eu, quando protegíamos os tra
balhadores.. quando, na. opera
ção do desmonte, fomos denun
ciar e pedimos verificação 
de quorum, Rara que se não vo
tasse a matéria, porque aquilo 
dava condição de que os 
empresários dessem alimentação 
aos trabalhadores: nós derru
bamos a sessão e não foi esta 
a noticia que o ~ornal do 
Brasil deu, entramos em acordo 
com este matutino carioca e a 
sua' redação. disse que ia 
rever. E reiterou-. · 

O Sr. Nelson Wedekin - Exata
mente, não apenas não o fez, 
como, seis meses dipois. 
reiterou. Então, V. Ex tem 
toda a razão numa linha de ra
ciocínio que adotou no seu 
pronunciamento, ou seja, não 
há instituições sagradas. A 
uustiça Eleitoral não é sagra
da, porque e1a é descuidada, 
e1a é negligente. ela é tarda, 
e1a é falha. Existem alguns 
resultados que~ depois de todo 
este tempo, com todo o avanço 
das comunicações. da tecnolo
gia, no Brasil, ainda não es
tão definidos. como sabe V. 
ExA A Justiça Eleitoral é mui
to rigorosa quando se trata de 
dar dlreito a respostas sem 
nenhuma poss1bi1fdade de re
cursos, mas ela é totalmente 
descuidada, por exemplo, em 
relação a algo que V. Exa to
cou de pas-sagem, o abuso do 
poder económico, o grande es
cândalo dessas eleições. Em 
cada eleição- sabe V. ExA, 
senador Ronan Tito- o abuso 
do poder económico se torna 
cada vez mais deslavado, cada 
vez mais abusivo, se se pode 
assim dizer. Não é sagrada a 
mídia. não é sagrada a 
imprensa: cometem erros gros
seiros. cometem injustiças que 
clamam aos céus; nao é sagrado 
também este Parlamento. nem os 
polfticos, nem a po~ftica 
brasi1eira. Acontece conosco 
na prática - nós que somos as
sim denominados, e mal denomi
nados, a classe política 
que, na verdade, não temos o 
éspa~o para poder dizer das 
nossas razões. Esse discurso 
que v. Ex~ está fazendo neste 
momento, tenho certeza, não 
vai aparecer em lugar nenhum, 
em nenhum jornal. 

O SR. RONAN TITO - Se Deus 
quiser, porque, se aparecer, 
vão tirar do texto ... 

O Sr. Nelson Wedekin - A iro
nia a que se referiu o Senador 
Uutahy Magalhães. 

O SR. RONAN TITO- Evidente. 

O Sr. Nelson Wedekin - É por 
esta razão que, em a1guns 
momentos. . . Vejamos como as 
coisas acontecem. Os congres
sistas, para se defenderem. 
até numa atitude justa. de le
gitima defesa, no meu modo de 
ver - não que o protótipo dos 
parlamentares seja esse sena
dor dessa ·nove 1 a a que não 
tive a fel~cidade ou infelici
dade de ver -, quando propõem, 
como propôs o Deputado Uosé 
Tavares um horário na televi
são para que o congresso Na
cional diga das suas razões. 
fale dos seus trabalhos nas 
comissões, onde o Congresso 
Nacional trabalha. para que 
haja possibilidade de mostrar
mos as nossas qualificações, 
até onde erramos - tenho cer
teza que o Senador Ronan Ti~o 

também não é contra a que os 
nossos males. os nossos erros. 
os nossos equívocos, as nossas 
omissões sejam divulgadas para 
a população, mas divulgar as 
nossas omissões, os nossos de
feitos, isso também não é cor
reto -. naquela ocasião o mun
do quase desabou. Todos da 
grande midia, da grande im
prensa~ desabaram sobre a ca
beça do Deputado José Tavares. 
A terra quase que se fendeu, 
porque S. Ex4 ousou fazer uma 
proposição dessa natureza, que 
não tinha outro sentido senão 
a mesma linha de raciocínio. a 
mesma direção dos argumentos 
que V. Ex4 expande. Então, o 
Congresso Nacional deveria -
v. Ex~ tem razão- reagir. Não 
tem por que esconder nossos 
erros. Não tem por QUe escon
der as nossas inconveniências, 
os erros que os políticas co
metem. os nossos defeitos. A
gora. só divulgir para a popu
lação - V. Ex colocou muito 
bem, isso entra lá no fUndo da 
alma da população, no incons
ciente, no subconsciente, es
sas coisas novas - confesso a 
V. Ex~. não entendo muito bem. 
Não tenham dúvida nenhuma que 
a avanlanche de votos nulos e 
brancos tem a ver com isso, 
porque não temos o contraditó
rio, não conseguimos chega~ à 
população para dizer que aqui 
também se trabalha, que agui 
há quem pensa em nosso Pa1s, 
V. Ex~ é um deles. senador Ro
nan Tito. Quantas vezes nos 
reunimos. nunca para discutir 
nossas vantagens, nossos salá
rios. Sempre nos reunimos 
para discutir. cada um com sua 
visão, Questões do interesse 
de nosso Pafs, do nosso povo. 
Por isso. cumprimento V. Ex4 E 
por duas razões: pela coragem 
do seu pronunciamento - e pre
ciso coragem para dizer as 
coisas oue V. Ex 4 disse: e 
pelo gesto quase inútil, no 
sentido de que isso vai ficar 
neste pequeno universo das 
pessoas que estão aqwi ouvindo 
v. Ex~ Meus cumprimentos. Se
nador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO - Obrigado, 
Senador Nelson Wedekín. Tenho 
uma gequena discordância com 
v. ExA Quando o nobre Deputado 
José Tavares entrou com aquele 
projeto, o meu medo era en
trarmos numa contenda. nós com 
estilingue. com bodoque. con
tra uma metralhadora de raio 
laser, porgue. no momento em 
que obtivessemos o espaço - e 
temos condições de fazer isso 
a qualquer momento -, teríamos 
antes que nos aparelhar. 

A comunicação e hoje uma 
ciência -eu diria -profunda. 
No livro do grande empresário 
norte-americano Lee Iaccoca 
há: "'Muitas vezes, a publici
dade é mais competente do que 
o programa que quer chamar a 
aten~ão ou que quer divertir" 
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Por Quê? Porque, para gravar 
15 ou 30 segundos de programa 
de um refrigerante. gastam-se 
dois meses de trabalho de psi
cólogos. de sociólogos, exami
nando o consciente. o subcons
ciente do consumidor, tentando 
descobrir como bombardeá-lo. A 
partir daí, são usados todos 
os meios. E nós aqui. com a 
nossa incompetência nessa áre-
a ... 

Lembro-me bem, nobre Senador 
Nelson Wedekin, nas comunica
ções que tivemos no ~ornal da 
Assembléia Nacional COnstitu
inte, quanta inconveniência 
saiu! Por outro lado, sendo 
naquele momento agredido pelos 
Poderes como V. Ex 4 se lembra, 
e nós todos nos lembramos, 
chegou determinado momento em 
que quase fomos agredidos na 
~ua, porque não terminávamos 
com a Constituinte. Gastamos 
18 meses pa~a fazer uma Cons
tituição nos moldes mais arro
jados deste mundo. Não era 
tempo demais. A Itália gastou 
mais de 2 anos. Sentimo-nos 
compelidos a terminar logo a 
Constituição, porQue aQuela 
demora era a causa de todos os 
males do nosso Pais. 

O Presidente da República do 
Pais. naquele momento, usou de 
14 minutos na televisão, di
zendo sobre a ingovernabilida
de. Lembro-me de um filmete 
das multinacionais de 8 minu
tos dizendo que a Constituinte 
iria tornar o Pais ingoverná
vel. Mas n6s. Senador Nelson 
Wedekin. antes de requisitar o 
tempo para a televisão. temos 
gue nos aparelharmos. Repito: 
e uma arte tremenda. Disse-me, 
certa vez um diretor dessas 
empresaS: se vocês vão falar 
bem. a nós só cabe falar mal. 
~oi o que vocês fizeram o tem
po todo, eu disse a esse 
diretor. Precisávamo-nos apa
relhar mais. mas a raiz do mal 
para mim não está ai. Este Po
der tem que deixar de ser um 
Poder tímido; este Poder tem 
que levantar a cabeça; este 
Poder tem que resolve~ ser Po
der e resolver quem faz a lei 
para dar a concessão, e em que 
moldes deve ser essa 
concessão. Isso deve ser deci
dido aqui dentro, de acordo 
com as conveniênicas do País, 
e não de acordo com a conve
niência de alguns. Neste mo
mento, então, criaremos uma 
legislação, como a que existe, 
por exemplo, na Alemanha, na 
França, no Japão e na Ingla
terra. que têm conselhos de 
ética. que proíbem certos ti
pos de vinculações. 

Há pouco tempo, eu discutia 
com um parlamentar norte
americano. aqui, no Congresso 
Nacional. e ele ficou horrori
zado com o fato de filmadoras 
entrarem no nosso plenário, 
aqui e na Câmara dos Deputa-

dos. Eu perguntei para ele: 
11 Lá nos Estados Unidos não 
entram?" 11 Não. l.á a câmara 
fica na galeria, fixa, e ela 
só pode fixar o presidente e o 
orador. 11 "E por que não os 
outros?" "Porque, se eu quiser 
colocar os meus dois pés em 
cima da mesa. ninguém tem nada 
com isso. Se eu quiser colocar 
o dedo no nariz disse-me 
esse parlamentar a câmara 
não tem o direito de 
focalizar". 

V. exAs já imaginaram um pre
sidente do Congresso Nacional 
que proibisse a entrada das 
câmeras no plenário? E é o 
nosso o único plenário no mun
do em que vejo câmara de tele
visão entrar. 

outra coisa: às vezes. esta
mos aqui. no plenário no 
plenário o parlamentar deve 
ser preservado - e em nenhum 
Parlamento do mundo é permiti
do que qualqu_er pessoa entre 
para cOnversar com o parlamen
tar; aqui fazemos uma meia dú
zia de concessões e chegamos 
ao ponto de jornalistas virem 
aqui dentro tomar as nossas 
opiniões ou, às vezes. gritar 
conosco: "Venha cá! n E quando 
o senador ou deputado ousa não 
dar entrevista, que leia os 
vespertinos no outro dia ... 

Como eu disse, Senador. não 
pretendo a reeleição. Agora 
estou livre da chantagem da 
notícia maldosa ou da notícia 
para me esvaziar. Apenas pre
vino ao jornalista que falar 
da minha honra e da minha mo
ral. vou levá-lo a· sério. para 
isso existe tribunal. No mais. 
podem dizer o que quiserem ou 
não dizer nada, apenas estou 
determinado na construção de 
um Estado democrático. Como 
ainda tenho quatro anos no 
Parlamento. eu queria apresen
tar uma contr.i bui ção neste 
sentido. uma legislação elei
toral que dê condições verda
deiras ao cidadão para que 
possa escolher os seus líderes 
sem a influência não só do po
der econômico como principal
mente dos proprietários de mi
dia que fabricam o imaginário 
co1etivo. de tal sorte que, ao 
veicula~-se uma mensagem. já 
não interessa mais nada, .por
que já está tudo p~oduzido na 
cabeça do indivíduo: não só 
isso. mas também c r i ar 
condições. 

E agora vou dizer de outro 
assunto da nossa midia, dessa 
exploração, dessa vulgarização 
do sexo nas emissoras de te1e
visão, quando cada uma delas 
insiste em derrotar a outra. 

Não sou nenhum puritano, Sr. 
Presidente. não sou nenhum pu
ritano, Srs. Senadores. mas 
essa vulgarização da televisão 

em uma disputa que não se 

sabe qual cadeia vai ganhar da 
outraJ em que um programa co
meça as dez horas. a outra e
missora o antecipa para as no
ve, a outra para as sete ho
ras. e as nossas crianças in~ 
defesas a assistir todo esse 
tipo de manipulação que estâ 
existindo. inclusive através 
do sexo - não conheço também. 
em nenhuma te1evisão do mundo. 
tanta ousadia e tanta coragem 
na vulgarização do sexo. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res. nunca me neguei a entrar 
em teatro ou entendi devesse 
ter censura o teatro; mas há 
uma diferença muito grande de 
uma peça teatral - em que saio 
da minha casa, compro o in~ 
gresso. entro na fila s vou 
assisti-la -e de uma peça ou 
de uma imagem que entra na mi
nha casa sem pedir licença. 

Tudo isso. Sr. ~resider.te, 
Srs. Senadores, é para prcvo
car um pouco a nossa imagina
ção no sentido de debater este 
assunto. Se temos que nos pre
venir contra o poder económi
co, existem alguns poderes 
hoje que, embora não sejam tão 
agressivos ou não sejam tão 
aparentes, nem por isso deixam 
de ser tão insidiosos. Po~ 
isso mesmo, atrapalha-se a 
construção do Estado democrá
tico. E, agora. vou dizer ume 
novidade absoluta: não conheço 
nenhum país do mundo que cons
truiu democracia sem Parlamen
to. Não conheço. Se a 1 guém-- sa
be, diga-me. 

o que se pretende não é desa
credi·tar com uma denúncia sé
ria determinado parlamentar 
que fez uma falcatrua. Isso 
não se pretende. o que se pre
tende não é desmoralizar aque
les que não freqüentam o 
Parlamento. o que se pretende 
é desacreditar a instituição; 
isto é que se pretende. E o 
pior é que estão conseguindo! 
por para mim, que ainda acre
dito nesta instituição consti
tuída de homens~ Neste Pais, 
neste Brasil em que temos a 
melhor classe médica do mundo, 
os melhores sacerdotes, os me
lhores advogados, a melhor 
Justiça do mundo, só os polí
ticos não prestam. Interessan
te este maniqueísmo! t uma 
nova forma de maniqueísmo, e 
gostaria de fazer como fizeram 
os filôsofos de antanho, 
desmistificá-lo. 

Somos homens, como disse mui
to bem o Senador Nelson 
Wedekin. Ninguém aqui esta 
querendo que escondamos as ma
zelas dos parlamentares ou 
mesmo do Parlamento. Ninguém 
aqui está querendo dizer que o 
sujeito, pelo simP.les fato de 
ser parlamentar, é Deus e, por 
isso. não erra. Não é ai! Não 
é aí! Seria uma ofensa pior do 
que a primeira. Mas um pouqui-
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n~o de honestidade com os lei
tores. um pouquinho de hones
tidade para com aqueles que 
assistem, pare mostrar oue so
mos apenas homens e que fomos 
tirados do meio da nossa 
sociedade. Somos politicos 
brasileiros. não somos suecos. 
nem norte-americanos. Somos 
oriundos da sociedade. Se pas
samos a xingar toda a nossa 
policia. estaremos atirando em 
cima da nossa sociedade. por
que os nossos policiais dela 
sairam. Da mesma maneira. na 
medida em que pretendem desa
creditar todos os políticos. 
cospe-se para cima e cai-se em 
cima de toda a sociedaQe. por
que de1a também fomos 
retirados. 

ouvi um discurso de um candi
dato, lá em Minas. gue disse o 
seguinte: "Todos nos tentamos 
ser bons. Todo homem tenta 
ser bom. é um anseio. mas a
queles que se candidatam são 
melhores, porque se o~erecem. 
se colocam de público com, uma 
proposta para trabalhar para o 
País". 

Não comungo exatamente com o 
seu ponto de vista; acredito 
que sejamos apenas vocaciona
dos a trabalhar por este Pais, 
em que, há muito, estamos ven

o exterior. e que a nossa df
vida externa aumentou de 15 
milhões de dólares-, a década 
de 80, repito, foi também a
quela em que recrudesceu a 
vio1ência e na qual os 'direi
tos humanos Toram espezinhados 
da maneira ~ais gritante. Na 
medida em que há o empobreci
mento, na medida em que a mi
séria grassa a população, aí é 
que o homem perde todos os 
seus parâmetros. , 

Sr. Presidente, só tenho um 
objetivo pequeno: saudar a 
nova novela. porque é um pais 
da nove1a - eu também gosto 
delas, pena que, às vezes, 
passo um mês sem assisti-las 

, fico teimando em ouvir es
sas baboseiras aqui. do Con
gresso Nacional, mas não as 
considero como tais, e isso me 
atrapalha a chegar lá. Agora 
fiquei sabendo que o persona
gem que encarnava o Senador 
morreu... Aleluia! Aleluia. 
Sr. Presidente! Mas o mal que 
ele fez à população. este não 
morreu, este esta inoculado. E 
deve continuar. porque o Con
gresso Nacional - como eu dis
se- é conivente, é complacen
te não só com os meios de co
municação de massa como também 
com o 0udic1ário. 

do uma campanha inusitada de Proponho, então, passemos a 
descrédito não s6 das insti- 'pensar em alguma coisa. Em ou
tuições como do Pais como um tros países ... 
todo. 

lembro que, um dia. o Sr. 
John Reed estava num daqueles 
hote1zinhos modestos. de cinco 
es~relas. da Zona Sul do Rio 
de Uaneiro~ e um jornalista 
perguntou a esse diretor 
do Cfticorp: ae a proposta do 
Brasil para a renegociação da 
dívida externa?" Ele disse: 
uEstamos estudando 11

• O jorna-
11sta retorquiu: "Mas o México 
fez uma proposta igual, que 
foi aceita". Ele respondeu: 
"Bom, mas o Brasil ... " Não 
precisou dizer ma1s nada. No 
Brasil Tazemos isso 24 horas 
por dia, a nos desacreditar. 
ao País. às instituições .. 

Foi-me dada a honra de rela
tar. talvez até como provoca
ção. uma denúncia da Anistia 
Internacional sobre a questão 
da v1olência contra as crian
ças e adolescentes no Bras1l. 
Aceitei, com muito agrado, e 
vou começar a trabalhar sobre 
o assunto. ouerq também mos
trar ao pessoal ,da' Anistia In
ternacional. órgão que estimo. 
que aprecio. que respeito, que 
há um contraponto em tudo 
isso: na medida em que as eco
nomias centrais sugam as eco
nomias peri~éricas~ a violên
cia aumenta nos pa1ses de ecow 
nomias periféricas. Quero mos
trar QUe a década de 80 - em 
que pudemos. tivemos a honra e 
o direito de remeter 84 mil
hões de dólares liquides para 

O Sr. Mário Maia- Permite
me. v. Ex~ um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Recebo a 
notícia de que voltou o nosso 
ilustre Senador e amigo Mário 
Maia e, ouço. com prazer, o 
seu aparte. 

O Sr. Mário Maia. - Eu não 
voltei. estou voltando. porque 
estou em estado de 'Voltando'. 
Estamos, ainda? acionando a 
Justiça, para que ela se faça 
presente no julgamento de fa
tos QUe V. Ex~ está trazendo à 
baila neste instante. Cheguei 
ao plenário e ouvia o discurso 
de V. Ex~. embora o mesmo já 
estivesse pe1a metade ou. tal
vez. do meio para o fim. Ima
gino que V. fx 4 esteja falando 
de televisão e do uso devido 
que deveria ter essa podero
sfssima máquina de comunicação 
de massa. Eu terei oportunida
de de abordar este assunto du
rante este semana. e de manei
ra mais detalhada. como as 
coisas ocorreram no meu 
estado. Quero aprove1tar, por
que considero oportuno um de
poimento inserido nas conside
rações de V. exa sobre esse 
veículo, para ~azer a seguinte 
observação: há um grupo no meu 
estado que, pública e notoria
mente, conseguiu a concessão 
de um canal de televisão 
concessionário do Grupo Man
chete, mas através de favores 
dados ainda no Governo do sr. 

saf=ney. É lembrado nesta Casa 
no Congresso - e a Nação tomoU 
conhecimento -. ~ue, para os 5 
anos do Sr. sar:ney, foram ne
gociadas grandes vantagens 
entre elas a concessão de 
rádio e televisão. Pois bem, 
no meu estado, ~m grupo tinha 
como símbolo o então Governa
dor, Flaviano ·Melo Bat1sta., 
que concorreu ao pleito agora 
- ele era Governador -. e na 
época comandou a Bancada toda 
do seu Estado •. do senado e da 
Câmara. porque alguns de seus 
pares haviam dito previamente 
que não votariam 5 anos para o 
Sr. Sarney. A Bancada se reu
niu e, mesmo alguns de seus 
Membros dizendo publicamente 
em jornais e televisão que não 
votariam os 5 anos para o sr. 
Sarney. a Bancada votou os 5 
anos em troca de várias 
vantagens. E diziam eles que, 
em troca, o sr. sarney faria a 
BR-364. de Brasília até Cru
zeiro dO Sul. o fato é que não 
foi Teito um palmo de asfalto 
daquela época até hoje, mas 
eles ganharam a concessão de 
um canal de televisão, um ca
na1 de rádio FM. e outros 
mais. em troca de votar os 5 
anos para o Sr. sarney. o en
tão Governador foi coordenador 
dessa negociação. Esse fabulo
so e potente instrumento de 
comunicação de massa agora foi 
usado de maneira criminosa, 
porque feriu frontalmente a 
Lei Eleitoral; não se conven
cendo, não se conformando com 
a situação vexatória em que se 
encontrava o Partido. em deca
dência no Estado, e vendo-se o 
candidato na iminência de per
der a eleição~ lançou mão dra
maticamente do seu cana1 de 
televisão e 1nfringiu a lei, 
fazendo propaganda permanente
mente, não respeitando o 
horário eleitoral. Ouer dizer: 
às vésperas da eleição. o ca
nal de televisão continuou fa
zendo propaganda para esse 
candidato, assim como no dia 
da eleição. Ainda mais: no dia 
2 de outubro, às 1Q horas. um 
dos cinco candidatos ao Sena
do, Zamir Teixeira. foi julga
do pelo Tribunal; um processo 
que vinha tramitando contra 
ele e esse candidato teve o 
seu registro de candidatura 
cassado, por corrupção e abuso 
do poder econômico. Pois bem, 
ele tem um eleitorado mais ou 
menos cativo, baseado no pro
letariado, no cinturão de po-

. breza da cidade, onde tem uma 
funda~ão que faz dádivas de 
sacoloes e benefícios tais, 
que mantém aquele eleitorado 
semi-analfabeto e necessitado, 
preso pelos favores elementa
res que todos conhecemos. Ele 
teve a cassação do seu regis
tro. em virtude do abuso do 
poder económico, através des
sas at1vidades na sua funda
ção, que entregava sacolões 
Juntamente com propaganda's 
eleitorais. Foi flagrado e a 
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Polícia Federal instaurou o 
processo, no qual foi julgado 
e condenado às vésperas da e
leição, por volta das 
10h30min. As 15 horas esse 
candidato- que, aliás. lamen
to ser do seu Partido, o PMQB 
-, Sr. Flaviano Melo, procurou 
o Sr. Zamir Teixeira e fez um 
acordo, segundo o Sr. Zamir 
Teixeira. por escrito, através 
do qual, ele, Zamir, que já 
era réu julgado pelo crime de 
abuso do P.Oder económico, ven
dia o espólio do crime para o 
candidato. Usou a televisão do 
candidato, porque ele faz par
te desse grupo, e nas 12 horas 
Que precederam a eleição, na 
hora do jornal local, o Sr. 
2amfr Teixeira foi para a te
levisão fazer proselitismo e 
~edir claramente votos para o 
Sr. Flaviano Melo em troca de 
vantagens; dizia expressamente 
que fizera um acordo com o 
PMOB por escrito e que se o 
Sr. Flaviano Melo ganhasse, 
este o ajudaria em sua Funda-· 
ção; em troca. ele lhe daria 
os votos para que o mesmo ga
nhasse as eleições: "t:>eço, en
tão, às minhas comadres - como 
ele chama o seu eleitorado -
votem no Sr. Flavtano e votem 
ho S~. Osmir Ltma, que é c 
candidato ao Governo, e não 
votem no candidato tal e tal~ 
- isso a apenas 12 horas para 
o pleito. 

O SR. RONAN TITO - Senador, 
não tenho condições de discu
tir, de debater os assuntos do 
Acre com v. Ex~ e não creio 
que o Plenário as tenha. Se V. 
ExA tivesse chegado no inicio. 
ve~ia que eu es~ou citando 
algo mais grave - vacatio 
legis. 

Quando alguém infringe a lei, 
cabe a V. ExA. ex adverso, en
trar em juizo, pu~a e 
simplesmente. 

O Sr. Már1o Maia Entramos 
em juizo e fizemos uma 
representação ... 

O SR. RONAN TITO Então, 
pronto, Senador! 

O Sr. Mãrto Maia - Estou mos
trando como o vicio da televi
são já provocou o mal. Entra
mos em juízo, estamos com este 
processo. 

Durante o dia da eleição, a 
televisão continuou sendo usa
da claramente. e os Poderes 
constituídos não tomaram pro
vidência no sentido de evitar 
isto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Nobre Senador Mário 
Maia, a Presidência vê-se for
çada a fazer-lhe um apelo: se 
v. ExA quiser expor toda a 
problemática do· Acre, 
inscreva-se para falar sobre o 

assunto, porque V. ExA já está 
excedendo o tempo regimental. 

O Sr. Mário Maia - Só estou 
dizendo da problemática a que 
o nobre orador se referiu, a 
televisão como um poderoso 
meio de comunicação e os males 
que pode causar. quando usada 
indevidamente. 

O SR.· PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Nobre Senador Mário 
Maia, o tempo de que dispunha 
o orador Ronan Tito· já se es
gotou. embora S. Exa estivesse 
falando como Lfde~. Sugiro que 
V. ExA se inscreva.· e poderá 
falar abundantemente sobre o 
problema acreano. Terei muito 
prazer em ouvi-lo, Senador. 

O SR. RONAN TITO- Gostaria. 
Sr. Presidente. de responder 
ao Senador Má r-i o Ma i a. Na o te
nho condição. mesmo sendo Li
der da Bancada do PMOB. de 
responder sobre os problemas 
de cada estado, mesmo porque o 
meu estado já me toma mu1to 
tempo, como também o Plenário. 

Por outro lado, ou que estou 
denunciando aqui é alQo mais 
grave porque, quando uma lei é 
fertda. sabemos o caminho: 
procura-se um advogado faz-se 
a denúncia ao juiz e toca-se a 
coisa para a frente. 

ÉstOu~-- fa-rando de algo ma"is 
sério: vacatio 1egis: falta 
legislação para proteger a po
pulação desse novo monstro que 
se chama mídia eletrónica. Es
tou falando de algo mais sé
rio, Sr. Presidente, a falta 
de uma legislação eleitoral 
que crie condições verdadeiras 
para que o eleitor possa esco
lher livremente o seu candida
to. 

Parece-me que v. Exa ê contra 
t~do que falei. porque quer 
colocar-me em um desvio de pe
quenas causas e de causas 
parti_cul~res. 

Não é isto! Quero fixar aqui. 
sr. Presidente, que denuncio 
neste instante - e estava di
zendo que a culpa é do Con
gresso Nacional, pois nós é 
que temos a obrigação de criar 
as leis e as normas ~ue regem 
as concessões; nós é gue temos 
que fazê-lo. Então, não é mais 
uma crftica, mas uma autocrí
tica. Nós é que temos que ela
borar uma legislação eleitoral 
que proteja. o mais possivel. 
o cidadão de todas as injun
ções. quer sejam da mídia ele
trõnica. quer sejam do poder 
económico. 

~eço perdão aos Srs. Senado
res por ter-me alongado, mas 
faço apenas uma provocaçªo 
para reflexão~ e espero nao 
fi~uemos só na reflexão, que 
apresentemos alguns projetes 
de le1. 

Existem exemplos como eu já 
disse, de pafses que têm uma 
legislação bastante avançada 
no que tange à questão de con
cessões de rádio e de televi
~ão. como a Alemanha~ o Japão 
e a lnglaterra .. Não sou.obscu
rantista. Vamos copiar os 
bons exemp l os . 

Há tambêm a questão da legis
lação eleitoral, desse divi
sionismo que se pratica a cada 
quinze minutos; um sujeito 
funda um partido, outro funda 
outro. e cada um tem um parti
do. o partido do .eu só, e fa
zem. isso impunemente, repito. 
com a nossa complacência. com 
a nossa conivência e com a 
nossa cumplicidade. 

Por isso mesmo tudo isso tem 
que ser repensado aqui. no 
congresso Nacional. (Mui to 
beml Pa 1 rnas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -·concedo a palavra ao 
nobre Senador Uamil Haddad . 
.(Pausa.) 

s. ExA não se·encontra pre
sente. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente. srs. Senadores, 
conicidentemente o assunto que 
me traz à tribuna foi longa
mente debatido pelos Senadores 
Ronan Tito, Nelson Wedekin e 
Jutahy Magalhães. 

Sabemos que existe uma or
questração dirigida contra o 
Congresso Nacional. e a esta
mos sentindo através da mid1a, 
da imprensa falada e escrita. 
Temos a certeza absoluta de 
que isso está acontecendo. 

Vemos numa televisão a figura 
de um tal senador. E outra. 
aparece mais uma figura Oetra
tando os políticos e os depu
tados, representantes de povo 
brasileiro. 

No jornal Correio 8razilien
se de hoje. na coluna do ilus
tre jornalista Ari Cunha, saiu 
uma notfcia a meu respeito. 
Logo eu, que desconfio que um 

_dos itens da minna cassação na 
época foi o voto. a luta que 
tive contra a cassação do nos
so eminente companheiro Márcio 
Moreira Alves, porque, entre 
ficar com o Executivo. defen
dendo o ministro ou o Congres
so. defendo o Senado, não pen
so duas vezes: defendo esta 
Casa. 

Sabe-se que em todas as ca
sas, em todas as sociedades. 
há pessoas irresponsáveis; na 
área militar, na Justiça, no 
Executivo e também no 
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Parlamento. Mas essa arques- cheguei a pedir que fizessem o 
tração, quando fala, fala do que o The Times fez, segUndo 
Poder Legislativo. dizem. na InQ1aterra, que, 

para não se desmentir,· publi~ 
Está aqui um assunto que que- cou no dia seguinte uma nota: 

ro desmenti r,· porque não é do "Nasceu o senhor fu1 ano de 
meu feitio, principalmente, de tal, em tal dia assim. 
t.ratar a minha Casa, aquela 'assim ... " Como eu não queria 
que defendo intransigentemen- renascer pois já estou com uma 
te. idade bem avançada para come

Só darei um voto para cassar 
um.companheiro se for provado 
algo grave, como uma 
ladroeira .. Fora disso, nunca 
dei. nem nunca darei .voto para 
cassar companheiro; quem cassa 
o mandato de um senador ou de 
um deputado é o. povo. e não 
n6s.· 

Passo ~. ler trecho do Correio 
Braziliense~ que diz: 

"Parlamentarismo - o se
nador Ney Maranhão não cré em 
parlamentarismo .. Ele acha que 
o exemplo dado pelos parla
men-tares nesses tempos de ne
cessidade de votação de pro.
jetos importantes e o· deslei
xo dos deputados e senadores 
foi grande demais. Entende 
ainda que dificilmente o po
vo, consultado, tirará o po
der do Executivo para dar ao 
Legislativo. que ganha sem 
traba 1 har. " 

Nisso quem está incluído sou 
eu, somos todos nós. São essas 
coisas que não Podemos 
admitir. 

Quero dizer ao ilustre jorna
lista. como diz Um adágio po
pular do Nordeste. que ele 
Confunda. mas não misture as 
coisas~ 

Sou homem que tem um Passado 
limpo. um passado em defesa 
intransigente da casa que re
presento, e tive· ocasião de 
fazê-lo durante 16 anos na câ
mara dos Deputados e. com mui
to orgulho. hoje, no senado da 
República. Portanto, quero 
desmentir essa noticia e me 
solidarizar com os Senadores 
Jutahy Magalhães. Nelson Wede
Kin e Ronan Tito por suas 
palavras. 

O Sr. uutah~ Magalhães -
Permite-me V. Ex um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. 
Ex~. nobre Senador. 

o .sr. õutahy Magalhães- v. 
ExJI. foi mais feliz do CIUe eu. 
porque outro dia estava lendo 
um jornal de grande circulação 
nacional quando verifiquei que 
tinha morrido. A notícia dizia 
que meu filho voltaria para a 
Câmara. apesar de o pai dele 
ter morrido. E não era confu
são. porque constava tambêm a 
morte do Senador Luiz Viana. 
que. infelizmente, ocorreu. 
Então. digo que V. ExJI. é mais 
fe1iz do que eu, porque nem 

çar tudo de novo, preferi dei
xar que passasse em brancas 
nuvens á minha morte. 

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço 
a V. Ex 4 o aparte. Realmente 
estou sendo mais feliz_que V. 
ExA No meu ponto de vista, com 
essa orquestração a tentar 
desmoralizar o Legislativo~ 
houve reflexo nesta eleição, 
com uma grande votação em 
branco. Alguns atribuem ao 
fato de o eleitor não saber 
votar mas num Estado como o 
Rio Grande do Sul, onde a po
pulação é muito politizada e 
onde ocorreu um indice muito 
elevado de votos em branco 
este é o resultado do que está 
acontecendo. E por fsso que 
não acredito no parlamentar1s
mo.4 A minha defesa é esta, 
porque, na hora em que o povo 
for decidir num plebiscito, o 
poder não vai deixar de perma
necer com o Executivo para ser 
entregue a um Congresso Que, 
dentro dessa orquestração que 
estamos vendo, obteve esse re
sultado nas últimas eleições. 

Era o que eu gostaria de es-
clarecer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Francisco 
Ro11emberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBER
G (SE. - Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. o Governo Fe
deral tem manifestado a sua 
preocupação com o uso indis
criminado de mercório nas zo
nas de garimpo. Há uma deter
minação firme por parte do Mi
nisterio da Saúde em controlar 
ou eliminar os fatores de ris
co à saúde. decorrentes da po
luição ou contaminação ambien
tal e. nesse contexto, o 
Secretário Nacional de Vigi
lância Sanitária, Dr. Baldur 
Schubert, lançou no dia 19 de 
setembro o Programa Ambiente, 
que prevê a aplicação, nos 
próximos cinco anos. de 4 bi
lhões de cruzeiros para con
trole de mercúrio e agrotóxi
cos. bem como fiscalizar a 
água consumida no Pafs. 

Em 16 anos de atividade, 
estima-se que os dois mi1hóes 
de 9arimpeiros instalados na 
regiao amazónica tenham lança
do mais de soo quilos de mer
cúrio no meio ambiente, preju
dicando a saúde da população e 

contaminando rios e peixes, 
não poupando nem mesmo as 
áreas,de proteção ambiental. 
como e o caso do Rio Paranapa
nema, no Município de Capão 
Bonito. no Estado de São 
Paulo. 

Precisamos dar um fim a essa 
depredação da natureza e fazer 
valer o texto constitucional 
que estabelece que utodos têm 
direito a8 meio ambiente eco
logicamente equilibrado, bem 
de uso comum do·povo e essen
cial à qualidade· de vida. 
impondo-se ao Poder Público e 
à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras 
gerações" (art. 225-CF). 

Para que isso seJa possível, 
impõe-se a aprovaçao. em regi~ 
me de urgência1 do Projeto de 
Lei do Senado n 37/88, de mi
nha autoria. que proíbe o em
prego de mercúrio e seus com
postos não-degradáveis em pro
cesso de aglutinação e amalga
mação do ouro e em outros pro
cessos industriais e artesa
nais que provoquem poluição na 
atmosfera. no solo. nas cole
ções de água doce e no mar 
territorial. 

Precisamos passar da retórica 
à ação. De nada adianta ter
mos, na Constituição Federal. 
um capitulo avançado e moderno 
sobre meio amb1ente, se não 
formos capazes de salvar a 
fauna e a flora aquática dos 
danos causados pelo derrama
mento de mercúrio nos garim
pos. 

Não podemos esquecer também 
os danos diretos que são cau
sados à saúde do garimpeiro 
quando inala os vapores do 
mercúrio, na etapa da apuração 
do ouro-amalgamação. As partf
cu1as desse metal se acumulam 
rapidamente no organismo e 
grande parte entra no cérebro, 
causando sintomas de irrita
ção. ataxia, tremura dos 
lábios e dos dedos. 

Tais sintomas nunca são liga
dos ao uso do mercúrio, por 
força da ignorância dos garim
peiros. ~uase sempre ana1fabe
tos. e da ausência de qualquer 
Assistência Médica nas áreas 
de mineração. 

Existe, hoje, uma consciência 
da necessidade de se proteger 
o me1o ambiente e nada mais 
justo que dotar a sociedade de 
um instrumento 1egal de 
caráter primitivo, de modo a 
tornar eficaz a força da lei e 
a ação púb1 ica. 

Faço um ãpe1o aos nobres co
legas para que agilizemos a 
aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n~ 37, que se encontra 
nesta Casa e que viabilizará o 
cumprimento do art. 255 da 
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nossa Carta Magna, e nos 
possibilitará preservar e res
taurar os processos ecológicos 
essenciais. 

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

O SI>.. 
Sousa) 
nobre 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Concedo a palavra ao 

Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEOEKIN (POT-SC. 
Pronuncia o seQuinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é uma pena que 
eu tenha que usar a tribuna do 
Senado para lamentar mais uma 
tragédia ocorrida no meu Esta
do de Santa Catarina. 

Desta 
nenses, 
vitimas 
pentina 
casas, 

vez, foram 17 catari
moradores em Blumenau. 

de uma enxurrada re
que tudo levou, suas 
seus bens, suas vidas. 

Morreram os que sempre morrem 
nestas circunstâncias. Gente 
humilde, modestos operários. 
famílias numerosas e pobres. 
moradores de precárias moradi
as. 

Morreram deserdados da sorte, 
excluidos. marginalizados de 
um modelo económico que tem 
uma única coerência, ou seja, 
acumular a renda e a riqueza 
nas mãos da mesma minoria de 
sempre. empobrecer os pobres. 
aumentar o poder dos forte~ e 
a abundância dos ricos~ 

Com certeza não faltará al
guém para dizer que este dis
curso é antiquado. que este é 
um discurso ideológico. Vamos 
fazê-lo de qualquer modo. 

Quem é o responsável. ou quem 
são os responsáveis? Nesta ho
ra, ~odos os que detêm ou de
tiverem qUalquer parcela de 
pode~. municipal. es~adual ou 
federal, se apressam em mos
trar atenções. apelos. provi
dências. 

Não sem antes noticiar com 
destaque, como fe2 a imprensa, 
que a orande festa de Blume
nau. a Octoberfest, continua, 
e que os turistas nada 
sofreram. Como quem diz que 
morreram somente aqueles que 
tinham mesmo que morrer. 

Mas eu quero dizer desta tri
buna que existem, sim, culpa
dos e responsáveis. 

São os formuladores do modelo 
econômico. cada vez mais ex
cludente, cada vez benefician
do menos privilegiados, cada 
vez levando mais ao sacrificio 
milhares de concidadãos. 

São aqueles que nos governos, 
nos postos de mando, só tratam 
dos seus próprios interesses. 

ou dos interesses de 
empresas. 

suas 

São os defensores do grande 
capital, cuJa sens1b111dade 
social está próxima de zero, 
que s6 pensam e só agem para 
aumentar suas contas bancárias 
e expandir suas empresas. 

São os defensores. cada vez 
mais ativos. da tese de que é 
preciso primeiro fazer crescer 
o bolo para depois reparti-lo. 
Mesmo que esteja cada vez mais 
patente que essa é uma promes
sa ilusória que nunca se rea
liza. ou porque o bolo não 
cresce o suficiente ou quando 
cresce, simplesmente não se o 
reparte. 

São Os ____ que, consciente ou i n-
conscientemente, desmatam e 
dest~óem o meio ambiente. em
bora fiquem cada dia mais cla
ros os prejuizos causados pela 
devastação ambiental e pelo 
desmatamento. 

São os qué usaram o dinheiro 
do ex-BNH e do Fundo de Garan
tia. não para a construÇão de 
moradias para o povo trabalha
dor mas para construir aparta
mentos ·e moradias de 1 ux.o. 

É o descuido, a neg1igência 
de governos municipais, que 
perm1tem a construção de casas 
em lugares de alto risco, como 
as encostas. 

Enfim, culpados e responsáve
is por esta tragédia. como por 
tan~as outras. não tão osten
sivas, mais isoladas, mais 
fora das manchetes dos grandes 
jornais, por tantas outras 
tragédias anônimas que decor
rem da miséria do povo todos 
os dias, são as elites deste 
país, económicas e políticas. 

Tragédias como a de Blumenau 
vão. in~e1ízmente, continuar 
acontecendo, enquanto tão am
P 1 os cont i gentes da popu 1 ação 

... não t-iVerem emprego estável, 
salário digno, moradias que 
mereçam este nome. 

Vão continuar acontecendo en~
quant-o tanta gente não ti ver 
oportunidade de estudar e dar 
seqüência aos seus estudos, 
para ·se preparar para a vida, 
o futuro. a profissão. 

Vão continuar aContecendo por 
longo tempo, enquanto as eli
tes não apenas se beneficiem 
do esforço produtivo de todos. 
como elas (as elites) conti
nuem sendo as beneficiárias do 
poder político, pelo uso das 
máquinas administrativas, pelo 
abuso do poder econõmico. pela 
mantpu1açao da vontade da po
pulação. que acaba por eleger 
seus próprios inimigos, ou se
ja. aqueles que não fazem ou
tra coisa senão confirmar o 

modelo excludente. antinac1o
nal. antipopular. 

Foi isso que o capitalismo 
selvagem legou ao Faís. uma 
sociedade dividida rigorosa
mente entre a meia dúzia de 
privilegiados que tudo têm. e 
os milhões de brasileiros que 
nada têm ou que têm cada vez 
menos. 

E ai está o Governo Collor. e 
aí está a maioria dos eleitos. 
todos adeptos da tese de que o 
mercado se ajusta por s1. e 
leva a produção daÉriqueza e à 
justiça social. o modelo 
neo-liberal que confi~ma e a
centua o modelo, e amplia o 
fosso cada vez maior entre a 
minoria e as maiorias do povo. 

Da Tribuna do Senado lamenta
mos as mortes dos nossos 
conterrâneos. Mas vamos denun
ciar que essas tragédias vão 
continuar que elas têm 
responsáveis, que não é possí
vel aceitar a permanência do 
modelo injusto, desigual. que 
confirma a miséria dos pobres 
e a opulência dos ricos. 

O SR. PRESIDENTE {Pompeu de 
Sousa) - Lembro aos Srs. Sena
dores que o Congresso Nacional 
está convocado para uma sessão 
conjunta a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos. no 
plenário da Câmara dos Deputa
dos. 

O SR. PRESIDENTE {Pompeu de 
Sousa) - Nada mais havendo a 
tratar. vou encerrar a presen
te sessão. designando para a 
ordinária de amanhã a seguin
te. 

ORDEM DO OIA 

- 1 -

Veto Pare t a 1 

PROJETO DE LEI DO DF 

NA 39, DE 1990 

(lnclufdo em Ordem do Dia 

nos termos do art. 10, § 10 

da Resolução nA--157-. de 1988) 

Votação, em turno único. do 
veto parcia-l aposto ao Projeto 
de Lei do OF n 2 39. de 1990, 
que dispõe sobre o rea~uste de 
vencimentos e salár1os dos 
servidores civis da adminis
tração direta, autárquica. 
fundacional e indireta do Dis
trito Federal, e dá outras 
providências. 
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Veto Total 
PROvETO DE LEI DO DF 

NR -41 ~ DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 

nos termos do art. 10. § 10 

da Resolução n~ 157, de 1988) 

Votação, em turno único. do 
veto total aposto ao Projeto 
de Lei do DF nR 41, de 1990, 
de autoria do Senador Maurfcio 
Corrêa. que regulamenta o art. 
39 da, constituição, relativo 
ao regime jurídico dos servi
dores das fundações púb1icas 
do Distrito Federal. e dá ou
~ras providências. 

-3-

Vetc Par-cial 
PROvETO DE LEI DO DF 

N~ 45, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 

nos termos do art. 10~ § 10 

da Resolução n~ 157, de 1988) 

Votação, em turno único. do 
veto parcial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 45, de 1990. 
aue dispõe sobre O regime ju
ridico dos servidores civis 
das fundações públicas do Dis
trito Federal, e dá outras 
pr-ovidências. 

-4 

PRO~ETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N~ 22, DE 1989 

(Inc1ufdo em Ordem do Dia 

nos termos do art. 376~ e, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislatlvo 
n~ 22, de 1989 (nA 155/86, na 
Câmara dos Deputados), que a
prova o texto da Convenção n~ 
147 da Organização Internacio
nal do irabalho- OIT, sobre 
normas mfnimas da Marinha Mer
cante, adotada em Genebra, em 
1976. durante a Sexagésima Se
gunda Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho, 
tendo 

PARECERES orais e·sob nA 306, 
de 1990, das Comissões: 

de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional - 1Q pronunci
amento: concluindo por dili
gência junto ao Ministério do 
lrabalho e audiência da Comis
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania; 22 pronunciamen-

to: favorável Quanto ao méri
to; e 

- de cons~i~uição. uust1ça e 
Cidadania, pela constituciona
lidade e juridicidade. 

-5 

PROvETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N~ 37, DE 1990 

(lnclufdo em Ordem do Dia 

nos termos do art. 376~ e. 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 37, de 1990 (n~ 131/89, na 
Câmara dos Deputados), que a
prova os textos do Acordo de 
Cooperação Cientfftca. Técnica 
e Tecnológica e do Protocolo 
Complementar ao Acordo de Coo
peração Cientifica. Técnica e 
Tecnológica~ celebrados em Ma
puto, em 1 de junho de 1989. 
entre o Governo da República 
Federvativa do Brasil e o Go
verno da República Popular de 
Moçambique~ tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido 
em plenário, da Comissão 

de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

6 

PROvETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N~ 43, DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Oia 

nos termos do art. 376, e, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legis1e~tivo 
n~ 43, de 1990 (n~ 181/90, na 
Câmara dos Deputados), aue a
prova o texto do acordo, por 
troca de notas, sobre conces
são de um empréstimo pelo va
pão, nos termos do plano de 
reciclagem financeira, cele
brado entre o Governo da Repú
blica federativa do Brasil e o 
Governo do 0apão, em Brasi11a, 
a 10 de novembro de 1989 
(dependendo de parecer). 

- 7 -
PROvETO DE LEI DO DF 

N~·53, OE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 

nos termos do art. 353, 

parágrafo único .. 

do_Regimento Internar 

Discussão, em turno único. do 
Projeto de Lei do DF n~ 53. de 

1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
autoriza a Companhia Imobiliá
ria de Brasf1ia- TERRACAP a 
doar os imóveis que especifi
ca. e dá outras providências 
(dependendo de parecer). 

-a-

PROvETO DE LEI DO DF 

N~ 43, DE 1990 

(Em regime de u~gência, 

nos termos do art. 336. c, 

do Regimento Interno) 

• Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do DF. n.s<. 43. 
de 1990, de iniciativa do Go
vernador do Distrito Federal 
que dispõe sobre o aproveita
mento de servidores da carrei
ra Administração Pública da 
Fundação Zoobotãnica do Dis
trito Federal, criada pela Lei 
n~ 82, de 29 de dezemb~o de 
1989, e dá outras providências 
(dependendo de parec~r). 

9-

PROvETO DE LEI DO DF 

N~ 55. DE 1990 

(Em regime de urgência, 

nos termos do a~t. 336, c, 
do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único. do 
Projeto de Lei do DF. n~ 55, 
de 1990, de iniciativa do Go
vernador do Distrito Federal. 
que cria a carreira Assistên
cia Jurfdica das fundações pú
blicas do Distrito Federal e 
seus cargos, fixa os valores 
de seus vencimentos e dá ou
tras providências (dependendo 
de parecer) . 

- 10-

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 166, DE 1990 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 336, c. 

do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do 
Projeto de Lei do senado n~ 
166. de 1990, de auto~ia do 
Senador Odacir soares, que re
gulamenta o art. 174, §§ 3.2. e 
4~, da Constituição, tendo 

PARECER, proferido em plená
rio, da Comissão 

de Assuntos Sociais, fa
vorável ao projeto com emenda 
que apresenta de n~ 1-CAS. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N~ 52, DE 1990 

(Em regime de urgênciay , 
nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Resolução n~ 52, de 
1990 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Econõmicos 
como conclusão de seu parecer
). que autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul a 
emitir e colocar no mercado 
cinco bilhões, cento e vinte e 
cinco milhões de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Su1 - LFT/RS. 

- 12-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N~ 47, DE 1990 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 3~6} c, 

do Regimento Interno , 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução nA 47, de 
1990, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso. e 
outros Senhores senadores. que 
dispõe sobre a realização de 
concurso público para o preen
chimento de cargos para a Câ
mara Legislativa do Oistr'ito 
Federal e determina outras 
providências (dependendo de 
parecer). 

- 13 -

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 3, de 1989, de au
toria do senador Marco Maciel 
e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta parágrafos ao 
art. 159, e altera a redação 

do inciso II, do art. 161 da - Diretora, oferecendo are-
Constituição Federal. dação do vencido. 

- 14 - 18 

Votação, em primeiro turno~ 
da Proposta de Emenda à cons
tituição n~ 5, de 1989, de au
toria do Senador Nelson Car
neiro e outros Senhores Sena
dores que d1sp5e sobre a remu
neração dos deputados estadu
ais e dos vereadores. 

- 15-

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 6. de 1989, de au
toria do Senador Marcos Men
donça e outros .24 senhores ·se
nadores, que acrescenta artigo 
ao texto constitucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

- 16-

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ i, de 1990, de au
toria do Senador Márcio Lacer
da, e outros Senhores Senado
res, que acrescenta dispositi
vos ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

- 17 -

Discussão, em turno suplemen
tar, do Substitutivo. ao Pro
jeto de Lei do DF n~ 33, de 
1990, de iniciativa da Comis
são do Distrito Federal 
(apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho), 
que dispõe sobre a criação de 
Quadro de Pessoal da Câmara 
Legislativa do Distrito Fede
ral e dá outras providências, 
tendo 

PARECER. sob n~ 296, da Co
missão 

PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO 

N~ 2, DE 1990 

(Incluída em Ordem do Dia 
nos termos do art. 358 

do Regimento Interno) 

suspende a aplicação do art. 
62 e altera o§ 2~ do art 64 
da Constituição Federal, (1~ 
signatário): Senador Mata
Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 
18 horas.) 

ATA DA 1050 SESSÃO 
REALIZADA EM 9-8-96 

(PUBLICADA NO DCN-
SEÇAO II DE 10-8-90) 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no OCN
Seção II, de 10-8-90, página 
n~ 4089, no cabeçalho da 
sessão. 

Onde se lê: 

ATA DA 105• SESSÃO, 
EM 9 DE OUTUBRO DE 1990 
4~ SESSAO LEGISLATIVA 

ORDINARIA, DA 48D LEGISLATURA 

Leia-se: 
ATA DA 1051 SESSÃO, 

EM 9 DE êGOSTO DE 1990 

ORDI~R~~~S~~ ~j~I~~~i~r~TURA 
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SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 158A SESSÃO, EM 
17 DE OUTUBRO DE 1990 

1 . 1 ABERTURA 

1 . 2 EXPEDI ENTE 

1.2.1- Leitura de Projeto 

Projeto de Lei do Senado 
n.st 178, de 1990, de autoria 
d~ Senador Jutahy M~gal
haes, que revoga o paragra
fo único do __ art. 106 da Lei 
nR 4.737, de 15 de julho de 
1965 (C6digo Eleitoral). 

1.2.2- Requerimentos 

- NA 359/90, de autoria do 
Senador Marco Maciel, soli
citando env1ar ao soviete 
Supremo da União das Repú
blicas Socialistas Soviét1-
cas congratulações pe1a a
doção da nova Lei de Liber
dade de Consciência e Org~-

SUMÁRIO 

nização Relfgiosa, que põe 
fim a décadas de ~estrições 
à liberdade religiosa nesse 
pais. 

- N~ 360/90, de auto~ia do 
Senador Mansueto de Lavor e 
outros~ solicitando a pro~
rogação por mais 40 dias ào 
prazo concedido'à Comissão 
Parlamentar ~de Inquérito 
destinada a examinar os 
critérios, às possíveis ;~
regularidades e os efeitos 
sócio-econõmicos da dispen
sa e co1ocação em disponi
bilidade de servidores, da 
extinção de cargos e empre
gos, repartições. autarqui
as e empresas, no âmbito da 
administração pública da 
união, direta, indireta e 
fundacional. 

- N~ 361/90, de autoria do 
Senador Marco Maciel e ou
tros senadores, solicitando 

·homenagens de pesar oe1o 
falecimento do Senador 01a
vo Pires. Aprovado, após u
sarem da palavra no encami
nhamento de sua votação, os 
Srs. Marco Maciel, Mauro 
eenevides, Mau~o Borges. 
Aureo Mel lo, Meira Filho, 
Chagas Rodrigues. Afonso 
Sancho e Ney Maranhão. ten
do o Sr. Presidente em nome 
da Mesa se associado às ho
menagens prestadas. 

1.2.3 - Designa~ão da or
dem do Dia da próxima ses
são 

1.3 ENCERRAMENTO 

2 MESA DIRETORA 

3 LÍDERES E VICE-LÍDERES 
DE PARTIDOS 

§ - COMPOSICÃO DAS COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da 158ª= Sessão em 17 de outubro de 1990 
4ª= Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª= Legislatura 

Presidência dosSrs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS l4 HORAS 5 30 MINUTOS.-
ACHAío'l·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior 
Aureo Mel lo- Odacir Soares 

Rena ldo Aragão - Carl os Patro
cínio - Antônio Luiz Maya -
Chagas Rodrigues - Hugo Napo
leão - Afonso Sancho Mauro 
Benevides Lavoisier Maia -
Mar::onoes Gade1ha- Marco Ma-

c1e1 - Ney Maranhão- Mansueto 
de Lavor - ~oão Nascimento 
Francisco Ro11embe~g ~ Lour~i
val ~aptista- Jutany Magal
hães - -,_José Ignácio f'err·e"ira 
G~rson Cameta - João Ca1mon 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Ger•l do Sellado Feder•! 
AGACIEl DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
lUIZ CARLOS OE BASTOS 
Diretor lndustri•l 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Otretor Adjunto 

HydeKe1 Freitas- Jamil Haddad 
-Nelson carneiro- Ronan Tito 

Iram Saraiva Pompeu de 
Sousa- Meira Filho- Lourem
berg Nunes Rocha - Mendes ca-· 
nale- Affonso Camargo - Síl
vio Name- Márcio Berezoski -
Ne1son Wedekin- Alberto Hoff
mann- Vosé Paulo Biso1 - Uose 
Fogaça~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A lista de presença 
acusa o comparecimento oe 39 
Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a pro~eção de Deus, ini
ciamos nossos trabalhos. 

Sobre ·a mesa, projeto de lei 
que será 1 ido pelo Sr. 1.$1; 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PRO~ETO DE LEI DO SENADO 

NO 178, OE 1990 

Revoga o parágrafo único 
do art. 106 da ~i nQ 
4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica revogado o pará
grafo único do art. 106 da Lei 
n~ 4.737, de ~5 de jUlho de 
1965 (Código Eleitoral). 

Art. 2~ Esta lei entra em vi
gor_1 {um) ano apõs sua publi
caçao (art. 16. CF). 

Art. 3~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

!o.lustificação 

Objetiva, esta Proposição a 
erradicar da legislação elei~ 
toral previsão normativa de 
todo injustificável frente ao 

EXPEDIENTE 
CEN1110 GltAFJCO DO HNADO fEDERAl. 

Dl"'-o DO CONGIIESSO -L 
lmptesso sob • responubdtcql2e d• Meu do Sen~o Fedetoll 

ASSINATURAS 

Semestral ·········-····--······--.. ···#·-··----·-··-· ... ··· Cr$1.069,~ 

T~ragem. 2.200-.e:xemp&ares. 

a tua 1 quadro po-1 f ti coeconõm i co 
do País. 

O comando normatlVO que ora 
se pretende suprimir estabele
ce a con~agem, nas eleições 
proporc1onais, dos votos em 
branco como vá1idos ~para o 
fim de formação do quociente 
eleitoral. 

Esse exercício emissivo da 
cidadania é, na atual conjun
tura política brasileira, de 
todo inaceitável, pois todos 
os esforços se fazem necessá
rios e sâo.indlspensãveis para 
a solução dos problemas soci
ais que entravam o progresso 
do País. 

A própria_ Constituição Fede
ral estabelece, para as elei
ções majoritárias de Governa
dor de Estado e de Presidente 
da Repúolica (arts. 28 e 77, 
CF) o principio de que, na a
puração da maioria dos votos, 
não se computam os votos em 
branco e os nulos. 

É de todo incoerente a coe
xistência da o-brigai:briedade 
do voto com a contagem do voto 
em branco como válido, visando 
a formação do quociente elei
tora1. 

Com o escopo. portanto. de 
erradicar essa excrescência 
politica da ordem jurfdica 
crasileira, oferecemos à con
sideração de nossos Pares o 
presente Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, 17 de outu
bro de 1990. ~- t.Juta.hy Maga
lhães. 

LEGISLAÇÃO CITAÓA 

LEI N~ 4.737, DE 15 DE 

JULHO DE 1965 

(Texto consolidado) 

Institui o Cõdigo Elei
toral. 

Art. 106. Oete~ina-se o quo
ciente eleitor2l dividindc-se 
o número de voto.s vá 1 i dos apu
rados pelo de lugares a preen
cher em cada Circunscrição E
leitoral. desprezada a fracão 
se igual ou inferior a melo, 
equivalente a um, se superior. 

Parágrafo único. Contam-se 
como válidos os votos em bran
co para determinação do Quo
ciente eleitoral. 

(À Comtssão de Constitui~ 
çào, Vustiça e Cidadania 
decisão teT"minatfva.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
So_usa) - O projeto 1 ido será 
publicado e remetido ã Comis
são competente. 

Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr. 1J:<
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NQ 359, DE 1990 

Senhor Pr~sidente, requeiro. 
com base no art. 222 do Regi
mento Interno. que, ouvido o 
Plenário, Vossa Excelência se 
digne envlar ao Soviete Supre
mo da União das Repúblicas So
cialistas Soviéticas congratu
lações pela adoção da nova lei 
de Liberdade de Consciência e 
organização Religiosa. que oõe 
fim a decadas de restrições à 
liberdade religiosa nesse 
pafs. 
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lJUS1:1't1Cação 

Como se sabe, a Revolução de 
1917 ~ que ·estabeleceu o socia
lismo na Rússia, alicerçou-se 
no pensamento marxista. Este, 
em sua dimensão filosófica. 
era ateísta. tendo Marx, me-smo 
afi~mado que a religião era o 
p~6pio do povo. Para esse pen
sador alemão, cuja-análise a
pontava a luta de classes como 
fator explicativo principal da 
vida social, a religião era 
apenas um instrumento de domi
nação de uma classe sobre 
OU'tf"'a. 

A interpretação da religião 
felta por Marx impregnou o re
gime socialista implantado na 
Rússia em 1917. o atefsmo pas
sou a ser respaldado pelo Es
tado e a liberdade da prática 
religiosa junto com outras 
liberdades. como a de expres
são e de organização política 

viu-se tolhida pela ação 
estatal. A grande religiosida
de do povo russc. no entanto. 
não permitiu que o regime so
cialista impusesse o ateísmo. 
O regime tolerou a existência 
da IgreJa Orooxa RUssa. embora 
sob estrito controle Oficial. 

No bojo das reformas libera
lizan~es pelas quais ora passa 
a União Soviética. assistimos 
também a superação de precon
ceitos anti-religiosos. O So
viete Supremo da URSS adotou~ 
em fins do mês de setembro a 
nova Lei de Liberdade de Cons
ciência e Organização Religio~ 
sa. pondo fim a sete décadas 
de perseguição religiosa e de 
propaganda ateísta e garantin
do a liberdade de culto reli
gioso no País. 

A liberdade de expressão re
ligiosa é um aconquista funda
mental da sociedade democráti
ca e faz parte dos DireitoS 
Humanos. Merece, pois, congra
tulações o Soviete Supremo da 
União das Repúblicas Socialis
tas Soviéticas pela decisão de 
respeitar o direito à reliQio
sidade e de pôr fim ao ate1smo 
o-ficial. Espef"'afn6s, pois, ver 
o presente requer1mento apro
vado pelo soberano Plenário. 

Sala das Sessões, 17 de outu
bro de 1990.- Marco Maciel. 

(À Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacio~ 
na I.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -o requerimento lido 
será publicado e remetido à 
Comissão de Relações Exterio
res e Defesa .Nac1ona1. 

Sobre ~ mesa. requeri rnento 
que sera lido pelo sr. 1R. 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NO 360, DE 1990 

Requeremos. fundamentado no 
art. 152 do Regimento Interno 
do Senado Federal. a prorro~a
ção por mais 40 (quarenta) 
dias do prazo concedido à Co
'missão Parlamentar de Inquéri
to destinada a ue~aminar os 
critérios. as possíveis irre
gularidades e os efeitos 
sóc1.o-econ6micos da dispensa e 
colocação em disponibilidade 
de servidores, da extinção de 
cargos e empregos, reparti
ções, autarquias e empresas. 
no âmbito da administração pú
blica da União. direta, indi-
reta e fundacional.• · 

Sala das Sessões. 17 de outu
bro de 1990. - Mansueto de La
vor - Antônio Luiz Maya -
Francisco Rollemberg- car,os 
Patrocínio - João Nascjmento -
Chagas Rodrigues - Pompeu de 
Sousa - Ronaldo A~agão - Nabor 
úúnio~ - Ney Maranhao - Mauro 
Benevides - Alexandre Costa -
úutahy Magalhães _ Lourival 
Baptista - ~osé Paulo Bisol -
Wilson Martins- ~osé Fogaça
Mau~fcio Corrêa - Alfredo Cam
pos - do~ge Bornhausen - Hugo 
Napoleão - Gilbe~to Miranda
Aureo Mel lo- Alberto Hoffmann 
- Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Ppmpeu de 
Sousa) -O reguerimento lido 
vai à publicaçao. 

Sobre a mesa. requerimento 
que será lido Pelo sr. 1~ 
Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO NO 361, DE 1990 

Requeremos, nos termos do 
art. 218 do Regimento Interno 
e de acordo com as tradições 
da Casa. as seguintes homena
gens pelo falecimento do Sena
dor Olavo Pires: 

a) inserção em ata de um voto 
de profundo pesar; 

b) ~preserytação de condolên
cias a Tam1lla e ao Estado de 
R<:mdônia~ 

c) levantamento da sessão. 

sa 1 a- das s~ssões-. 17 de outu
bro de 1990. - Marco Maciel 
Nelson Ca~neiro Lourival 
Baptista - Mauro Benevides 
Chagas Rodrigues. 

O Sr. Pompeu de Sousa. 32 
Secretário. deixa a cadeira 
da presidência, que é·ocu
pada pelo Sr. Nelson Car
nefro, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson car
neiro)- o requer1mehto lido 
depende de votação. em cujo 
encaminhamento poderão fazer 
uso da palavra os Srs. Senado
res que o desejarem. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Marco Maciel, ·como 
Líder. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. 
Como Líder. para encaminhar a 
votação.) - Sr. Presidente •. 
Srs. Senadores, venho à tribu
na para apresentar requerimen
to subscrito pelos outros i
lustres colegas de representa
ção, relativo ao falecimento. 
para todos nós inesperado e. 
por isso mesmo, muito chocan
te. do nosso Colega Senador 
Olavo Pires. 

Além de membro desta Casa. ao 
Senaqor Olavo Pires me ligavam 
raÇçs de amizade, vtsto que 
moravamos no mesmo bloco, na 
Superquadra 309 da Asa Sul. 
Não posso deixar. neste ins
tante em que a Casa reverencia 
a sua morte. de trazer mani
festação que não é apenas mi
nha como senador, mas da minha 
Bancada~ o PFL. expressando à 
sua familia o nosso sentimento 
de pesar, e trazendo também à 
casa a esperança de que provi
dências sejam adotadas para 
que o crime seja devidamente 
apurado. · 

O Senador Olavo Pires foi De
putado Federal; em 1986 
elegeu-se Senador pelo novo 
Estado de Rondônia. Presente
mente disputava. por essa Uni
dade da Federação, as eleições 
para o Governo do Estado. E 
bem verdade que não lograra 
êxito no pr~metro turno. por 
isso, sua campanha prosseguia 
com vistas a obter um resulta
do positivo nas eleições que 
se processarão no proximo dia 
25 de novembro. 

Dai por que. Sr. Presidente, 
eu não gostaria. no momento em 
que a Casa aprecia o requerl
mento subscrito por senadores, 
de deixa~ de trazer, com a mi
nha palavra. o nosso sentimen
to de pesar pelo passamento do 
nosso i 1 us tr_e Co 1 ega. 

são estas as palavras. Sr. 
Presidente. que neste momento 
trago ã consideração da casa. 
não apenas em caráter pessoal, 
como também como Líder do PFL, 
expressando o sentimento do 
meu partido. 

Era o que tinha a dizer. Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevides. 
como Lider do PMDS. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMOB -
CE. Como Líder para encaminhar 
a votação.)- Sr. Presidente. 
Srs~ Senadores. como um dos 
siQnatários do ~equerimento, 
cuJa votação se processa neste 
instante, desejo, em meu Pró
prio nome e da Bancada do 
PMD_B, render as minhas homena-
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gens à memória do companheiro 
Olavo Pires, ontem barbaramen
te trucidado no Estado de Ron
dônia, cujo Governo disputava 
empenhadamente. econtrando-se 
prestes a concorrer, no próxi
mo dia 25 de novembro. ao •se
gundo turno de votação, pe1o 
comando politico
administrativo daque1a Unidade 
federativa. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res. recordo. neste instante, 
que conheci Olavo Pires ainda 
quando Deputado Federa1, inte
grante, portanto, da outra 
casa do Congresso Nacional. 
Foi, sobretudo aqui, no Sena
do, a partir de 1987, que a1i
cerçamos os nossos vfnculos de 
amizade, ele compondo a então 
Bancada do PMOB e, posterior
mente, passando a integrar a 
legenda do Partido Trabêlhista 
Brasileiro. -

Na última ouinta-feira. visi
tei o Senador Olavo Pires em 
seu Gabinete de trabalho, ao 
cair da tarde~ quando S. Ex~ 
gravava um programa de te.l e v i
são. transmitindo a sua mensa
Qem às crianças de Rondônia na 
data que lhes era consagrada. 
Após a gravação do tape$ O
lavo Pires discorreu. para mim 
e para dois dos seus assesso
res. sobre o que pretendia fa
zer se fosse guindado ao cargo 
de Governador de Rondônia, de
talhando os seus planos os 
seus projetas, a trajetÓria 
~ue ele ainda cumpriria duran
te esse segundo turno de vota
ção, para garantir ao seu nome 
o apoio e a solidariedade do 
eleitorado de Rondônia. Com o 
otimismo que extravasava da 
sua marcante personalidade, 
Olavo Pires nos fazia sentir 
que ultrapassaria o seu ilus
tre concorrente e chegaria, 
afinal, ao Governo de Rondô
nia, para dirigir realmente os 
destinos dessa Unidade Fede
raltiva a partir do dia 15 de 
mi:1rço vindouro. 

Neste instante, ainda profun
damente emocionado, e possufdo 
também do estarrecimento que 
dominou toda a opinião púb11ca 
brasileira. depois do anúncio 
do bárbaro assassinato de 01a
vo Pires. venho à tribuna do 
Senado Federal. no encaminha
mento deste requerimento de 
homenagem, para. em meu pró
prio nome e no da Bancada do 
Partido do Movimento Democrá
tico Brasileiro, expressar a 
nossa manifestação de pesar, a 
nossa manifestação de saudade 
a esse Companheiro a cujo lado 
chegamos nesta Casa em 1987, 
com o compromisso de defender 
a Constituição, as leis e os 
interesses maiores do povo 
brasileiro. 

Fica aqui, Sr. Presidente. a 
nossa homenagem sentida e pe
sarosa ao Companheiro Olavo 

Pires. ontem barbaramente as
sassinado no Estado de 
Rondônfa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Concedo a palavra ao 
nobre senador Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. 
Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.}- Sr. Pre
sidente. Srs. Senadores, náo 
poderia deixar de fazer uso da 
palavra neste instante em que 
todo o povo brasileiro, estar
recido, toma conhecimento do 
b~rbaro assassinato do Senador 
01avo Pires, candidato ao Go
verno de Rondônia. 

Conheço de longa data a sua 
famflia, seu pai e sua mãe, 
enfim, os seus parentés mais 
próximos. 

Era um homem criado no traba
lho. no exemplo paterno, na 
luta pela sobrevivência. Sem 
dúvida, um homem de coragem, 
um homem ousado. que, graças 
ao seu trabalho, graças a sua 
iniciativa. à sua luta cons
t·ante bt:scou elevar o seu pa
drão de vida e ser um instru
mento de progresso da sua ter
r~ e alhures. Sempre o obser
vei, acompanhando de perto o 
seu esforço. 

Lamento. profundamente, como 
goiano, como seu conterrâneo, 
o que aconteceu e o privou, 
certamente, da continuação na 
vida pública. como um homem de 
valor. um homem de coragem que 
sustentava as suas posições. 

Associo-me a todas as homena
gens que se prestam, neste mo
mento, pelo passamento trágico 
e doloroso desse cidadão. des
se Senador da República. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador. Aureo Mel1o. 

O SR. AUREO MELLO (PMDS - AM. 
Para encaminhar a votação.) 
Sr. Presldente, Srs. Senado
res, embora não seja Lfder de 
Partido ou de agremiação algu
ma, não poderia deixar de a~ 
crescentar as palavras daque
les que já se manifestaram a 
respeito do assassinato do Se
nador Olavo Pires- e por ser 
eu· o único Senador nascido em 
Rondônia, nome que, como v. 
Ex4 s sabem, foi atribuído em 
decorrência de um projeto de 
minha autoria, que substitufu 
o antigo território de Guaporé 
- que esse fato constitui um 
ãcontec1mento que realmente 
não deveria ocorrer na polfti
ca brasileira. Não se compre
ende que, por motivos polfti
cos ou de ordem pessoal, se 

chegu"e ao extremo de tirar a 
vida de um cidadão cue. aos 52 
anos de idade, Vlnha batalhan
do pelos seus ideais que, se
gundo seu ponto de vlsta, be
neficiariam a terra que esco
lhera para o exercfcio da ati
vidade politica. 

Não existe nada que jus-tifi
que o sacrifício supremo da 
morte. da eliminação de um ser 
humano. por motivos polft1cos 
ou materialistas. que não ele
vam o homem nem acrescentam à 
civilização a sua experiência 
vital. Infelizmente. Sr. Pre
sidente, os homens, no arróu
bo. no arrebatamento de seus 
impulsos. nos momentos tempe
ramentais e de rancor, são 
muitas vezes capazes de matar 
ou eliminar um ser humano. 

Se porventura essa mo~te foi 
uma morte polftica, cometida a 
frlo. visando impedir a v1t6-
ria que o povo nas urnas havia 
concedido a Olavo Pires, esse 
ato é duplamente condenável. 

Concluo, Sr. Presidente. es
tas palavras, expressando tam
bém o meu profundo pesar pela 
morte de Olavo Pires. que foi, 
antes de mais nada, um Senador 
da República, eliminado atra
vés das balas assassinas da 
metralhadora, que hoje em dia 
é portada, por alguns que es
tão imbufdos do espirita mate
rialista e das coisas prosai
cas da vida. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Meira Filho. 

O SR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. 
Para encaminhar a votação. sem 
revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, tam
bém associo-me às homenagens 
que estão sendo prestadas nes
te instante ao companheiro, 
colega e Senador Olavo Pires. 

Ontem. após a informação 
transmitida pelo Plantão da TV 
G1obo, fiquei realmente im
pressionado com a estupidez, 
com o inesperado ~e notfcia 
tão infausta. Acredito que 
todo o Distrito Federal, on
tem. sentiu o mesmo que cada 
um de nós sentiu. 

Gostaria de fazer uma pergun
ta ao Presidente do Senado da 
República. Ontem, loQo após a 
notfcia da morte estupida do 
Senador Olavo Pires, foi vei
culada uma informação na tele
visão de que o Senado já have
ria designado uma Comissão de 
Senadores. Comissão essa que 
iria a Rondônia em busca de 
esclarecimentos maiores sobre 
o misterioso assassfnio. Eu 
perguntaria à casa se realmen
te existe essa Comissão e 
quais os Senadores que irão a 
Rondônia. 
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Era o que tinha a dizer. Sr. 
P:-esidente. 

Ó SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Concedo· a palavra ao 
nobre Senador Chagas 
Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
PI. Para encaminhar a 

votação.) Sr.· Presidente, 
Srs. senadores, a Bancada do 
PSDB associa-se às homenagens 
ora prestadas ao Senador Olavo 
Pires. 

Todos nõs lamentamos profun
damente esse bárbaro cr1me. 
Mais do que ts~o. o condenamos 
e esperamos que as autoridades 
federais competentes apurem·a 
autoria do crirue, para que os 
seus autores sejam devidamente 
punidos. 

Com estas palavras de conde
nação e de revolta. Sr. Presi
dente - o crime sempre revolta 
-quero também. em riome de mi
nha Bancada, render as nossas 
homenagens. solidarizar-me com 
a fam1lia enlutada. com seus 
correligionários. com seus a
migos e com o povo de 
Rondônia. 

Sr. Presidente, recebi em meu 
Gabinete uma documentação. e 
não poderia, neste instante, 
deixar de a ela referir-me. 
Faz precisamente um mês. no 
dia 17 de setembro de 1990. S. 
Ex~ o nobre Senador 01avo Pi
res~ dirigiu um ofício que to
mou o n~ 54/90, ao ilustre Se
nador Alexandre Costa, então 
no exercício da Presidência do 
Senado. 

ameaçadas. agressões. atenta
dos e até a morte de polftico 
que me apóia. cito abaixo os 
casos mais recentes~ 

1 Homicídio contra nosso 
C?!bo eleitoral Deilson Couti~ 
nho Saldanha em comício na ci
dade de Porto Velho. 

> 

2 Tentativa contra a cen-
tral de som da Nossa ColiQa
cão, quase atingindo o Vig1a: 
foram.6 (seis) disparos. 

3 - o nosso candidato a Depu
tado Estadual " Pinga" foi ba
leado em pleno~comicio. na ci
dade de Coloraoo, estã entre a 
vi da e a morte; 

4 - Metralharam. na cidade de 
Jaú. a residência do nosso 
c~ndidato a Deputado Estadual. 
Chico Araújo. (Anexamos foto
cópias dos Jornais). 

As tentativas de intimidação 
e ameaças à minha integridade 
fisic~_ e à minha própria vida 

"são cohstantes. via cart:as e 
t~1efonemas anôn1mos que se 
agravam. daí porque não me 
restar outra alternativa. como 
membro desta casa. senão soli
citar a Vossa Excelência ges
tões perante o Sr. Ministro da 
Justiça e o Sr. Secretário Ge
ral do Departamento de Polícia 
Federal no sentido de aue me 
seja concedida garantia de vi
da. através de pessoal desig
nado para oferecer a 
necessária segu~ança. Que esta 
providência seja imediata. 
visto que o seu retardamento 
pode ser fatal. Esta medida 
visa a nossa prcteção bem como 

Peço permissão 
ofíci·o= 

para ler o a do Povo que comparece aos 
nosso comicios. 

OFÍCIO 54/90 GSOP 

Brasília, 17 de setembro de 
1990.â 

Exm~ Sr. 

Senador Alexandre Costa 

MO: Presidente em E~ércício 

Senado federal 

Nesta 

Senhor Presidente, 

Dirijo-me a Vossa Excelência 
para informá-lo de que a cam
panha política em Rondônia vem 
se desenvolvendo sob um .. clima 
hostil, conturbado, no qual o 
cerceamento das liberdades in
dividuais e a livre manifesta
ção do pensamento estão so
frendo as maiores violências. 

Nos últimos dias a campanha 
movida contra mim e meus 
correligionários por parte dos 
meus adversários tem recrudes
~ido, já se tendo registrado 

os meus adversários. incon
formados com a iminente perda 
das eleições, não conseguindo 
no terreno político frear mi
nha liderança, me atacam já de 
há muito através de uma campa
nha caluniosa. Reconhecendo 
que o povo nunca acreditou 
nestas calúnias e que irá su
fragar nosso nome nas urnas. 
tentam agora contra a minha 
vida. 

Sem mais renovo os meus pro
testos de elevada estima e 
distinta consideração. 
Senador Clave Pires. 

Sr. Presidente, esse ofício 
mereceu a consideração devida 
da parte do ilustre Senador 
Alexandre Costa. Basta dizer 
que, dentro de 48 horas, no 
dia 19 de setembro. s. Ex~. o 
ilustre Senador Alexandre Cos
ta, 2~ Vice-Presidente. no e
xercício .da Presidência, 
dirigiu-se a S. ExA o Ministro 
da Justiça, o nobre Deputado 
José Bernardo Cabra1. o ofício 
foi o seguinte: 

6rasi1ia~ 19 de setembro de 
1990. 

Excelentissimo Senhor 

Doutor José Bernardo Cabral 

DO. Miriistro de Estado da Jus
tfça 

Nesta 

Senhor Ministro: 

Pela presente, encaminho 
à consideração de Vossa Ex
celência ofício dirigido a 
esta Presidência pelo Sena
dor Olavo Pires. 

Na condição de Presidente 
em exercício desta Casa do 
Poder Legislativo. conside
rando o teor do documento 
referido. submeto-o ã 
análise e decisão de Vossa 
Excelência certo da adoção 
das medidas que se fizerem 
necessárias. 

Com meus protestos de es
tima e consideração. 

Atenciosamente. 
Senador Alexandre Costa, 2~ 
Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência. 

De modo. Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, que essas cir
cunstâncias tornam o crime a
inda mais bárbaro. um crime 
premeditado. feito, como já 
foi dito, por profissionais. 
contra um senador. Um crime 
contra qualquer cidadão merece 
a nossa repulsa e a nossa con
denação. mas. praticado contra 
um homem público, um senador, 
candidato pelo seu Partido ao 
Governo do seu Estado. torna
se ainda mais repulsivo. 

Sr. Presidente, não tive a 
oportunidade de privar da ami
zade do ilustre Senador Clava 
Pires. pois apenas aqui nos 
r e l ac_t_onâvamos. Eu o conheci 
nesta casa. Não pertenc-ia ao 
Partido de S. Ex~. mas trata
se de um senador. Estou aqui 
prestando a S. Exa as homena
gens que prest~ria a outro Sr. 
Senador, porque esse crime é 
profundamente revoltante. E S. 
Ex~ sabia que estava condenado 
à mor-te. 

Não acredito que o Governo de 
Rondônia tenha qualquer parti
cipação nesse crime. Mas, como 
já fui Governador, se fosse S. 
Ex~. eu pediria que a Polícia 
Federal apurasse o crime. Tam
pouco acredito -não sei nem 
quem é - que o outro candida
to, que iria também para o se
gundo turno possa ser acusado. 
Pelo que li nos jornais. ele 
pertence ao partido de Sua Ex
celência o Senhor Presidente 
da República. Não creio que na 
área federal. ou na regional, 
nenhum partido seja responsá-

1 

l 
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I 
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vel pelo crime. Entretanto, 
sugiro que o Governo Federal, 
oue ao que parece não tomou as 
providências devidas, ou, se 
as tomou, foram ineficazes, 
apure esse crime, mas peça ao 
Ministério Público Federal, ~ 
Ordem dos Advogados, na area 
federal. e à família enlutada~ 
acompanhem a apuração. 

Espero que V. ExA, Sr~ Presi
dente, que é um homem íntegro, 
correto, cultor das leis, tam
bém diliQencie neste sentido, 

·Este crime. 
tros, precisa 
seus autores, 
devida. 

como tanto ou
ser apurado e os 
punidos na forma 

Aqui ficam as homenagens da 
minha Bancada à Família enlu
tada e ao povo de Rondônia. 
Associamo-nos às homenagens 
prestadas ao Senador Olavo 
Pires. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Afonso Sancho~ 

O SR. AFONSO SANCHO (PFL -
CE~ Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 
inicialmente, desejo fazer mi
nhas as palavras de condolên
cias pronunciadas nesta Casa a 
respeito do bárbaro crime. 
Pode-se dizer que foi verda
deiramente trucidado o nosso 
colega Senador Olavo Pires. 

Especialmente com referência 
ao lembrete do Senador Chagas 
Rodrigues, ~ue o Governo Fede
ral, tão logo tomou conheci
mento desse crime, acionou a 
Policia Federal, que está in
vestigando profundamente~ para 
saber se os motivos foram po
liticas. pessoais ou. quem sa
be. até empresariais. 

Quero dizer também que o be
neficiado não será o candidato 
do PRN. De acordo com a lei e 
as novas normas. o terceiro 
Partido irá agora disputar no 
segundo turno, porque já havia 
perdido essa oportunidade. Com 
o fa1ecimento do nosso estima
do companheiro, quem irá dis
putar serã o terceiro Partido. 

Estamos realmente revoltados 
com esse ato. Que juizo vão 
fazer no exterior? U~ senador 
morrer assassinado, nao em uma 
briga ou em uma disputa qual
quer, mas covardamente metra
lhado pelas costas! 

Eram as palavras que eu dese-
java pronunciar, sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra o 
nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. 
Para encaminhar a votação. Sem 

revlsão do orador.)- sr_ Pre
sidente. srs. Senadores, como 
Lider do PRN, desejo associar
me às homenagens que estamos 
prestando ao nosso colega que 
foi bárbara e covardemente 
trucidado. 

Ouvi atentamente as palavras 
do Senador Chagas Rodrigues 
com relação ao documento em 
que o Senador Olavo Pires fa
zia denúncias à Casa. e. de 
imediato, o nobre Senador Ale~ 
xandre Costa. no exercício da 
Presidência, alertava ao Sr. 
Ministro da Uustiça sobre ame
aças à vida do Senador da 
Repób11 ca. 

como Líder, em exercfcio. do 
Governo, entrarei em cantata 
com o Dr. Romeu Tuma. 
Secretário da PoJicia Federal, 
para saber se realmente esse 
oficio. dirigido ao Sr. Minis
tro da Uustiça, foi encaminha
do a S. Ex~. e quais as medi
das que a Polfcia Federal 
tomou. 

Tenho todo interesse em es
clarecer ponto por ponto, por
que estava em jogo, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, a vida 
de dfgnatár1o da Nação, de um 
representante do Senado da 
República. 

A Polícia Federal, naquele 
clima. quando o Senador Olavo 
Pires relatava a campanha que 
se estava desenrolando no seu 
Estado, a Policia Federal não 
podia deixar de dar-lhe 
cobertura. Acredito QUe isso 
tenha acontecido. 

Sabemos muito bem que. mesmo 
com a devida cobertura das au
toridades da policia tivemos 
casos como os dos Presidentes 
dos Estados Unidos John Kenne
dy e Ronald Reagan. Este foi 
quase assassinado, apesar da 
cobertura da sua segurança 
pessoal. 

In~eressa a esta casa. a este 
Poder. saber se a Policia Fe
deral, recebendo esse oficio, 
tomou as devidas providências 
para proteger o Senador Olavo 
Pires. 

Terminando minhas homenagens 
ao ilustre senador, quero di
zer que o conhecia pouco, mas. 
pela experiência que tenho e o 
conhecimento dos homens, S. 
Ex~ era, em primeiro lugar, um 
empresário progressista, um 
empresário QUe via. acima de 
tudo. o bem do seu Estado e do 
seu Pais. 

Tive ocasião de conhec!r um 
trabalho socia1 que S. Ex fez 
no seu Estado. S. Ex~ tinha 
uma Fundação com o seu nome 
que beneficiava as populações 
carentes, pobres de Rondônia. 

De minha parte, dizia ao se
nador Olavo Pires: nparabéns, 
nobre Senador, é por ai. v. 
E:xJl está certo. " 

Tenho certeza absoluta de que 
o povo de Rondônia foi que 
perdeu com este bárbaro crime. 
E não s6 a sua população. como 
aqueles carentes da ajuda do 
Senador Olavo Pires. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-
neiro) Em votação o 
requerimento. 

os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer como se 
encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Será cumprida a deliberação 
do Plenário~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -A Mesa esclarece que, 
informada às últimas hor~s de 
ontem do bárbaro crime de que 
foi vitima nosso prezado cole
ga. Senador 01avo Pires~ atra
vés de um telefonema Vi"ndo de 
Rondônia e também da interven
ção do nobre Senador Affonso 
Camargo, procurou, primeiro, 
saber as disposições de sua 
famflia: onde seria o enterro 
e quais as providências que 
poderiam ser tomadas pelo se
nado Federa 1 • 

Somente pela manhã de hoje 
acertou-se que o sepultamento 
ser1a amanhã, em Goiânia. Por 
isso mesmo, a Mesa do Senado 
Federal providenciou a remessa 
de três aviões: um, para tra
zer o corpo; outro. para tra
zer a família enlutada; e um 
terceiro, para os representan
tes do Senado Federal irem a 
Rondónia, os nobres Senadores 
Ronaldo Aragão, Márcio Lacerda 
e Odaci r Soares. 

Para o sepultamento, amanhã. 
em Goiãnia, além desses co1e
gas que são parte integrante 
da Comissão do Senado, a Mesa 
designa ainda os seguintes 
Srs. Senadores: Mauro Borges, 
Affonso Camargo e António 
Alves. 

O depoimento que acaba de ser 
prestado pelo nobre Senador 
Chagas Rodrigues deve ser ob
jeto de rigorosa investigação~ 
E a Mesa do Senado colaborara 
direta ou indiretamente. de
pendendo das circunstâncias 
processuais. para que o fato 
seja devldamente esclarecido. 
A violência foi tão bárbara. 
tão injustificável, tão covar
de, que não pode deixar de me
recer o protesto dos homens 
desta Casa e dos homens de bem 
deste Pais. 
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Discussão, em t'urno úniCo, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 42., de 1990 (nR 179/90,· na 
Câmara dcs Deputados), que a
prova o texto do ajuste com
elementar entre o Gove-rno da 
República Federativa do BraSil 
e c Governo da República do 
Paraguai sobre a constitufçªo 
de um orograma de cooperaçao 
técnica. assinado em Assunçao, 
em 10 de novembro de 1989 
(dependendo de parecer). 

-a 
PROJETO DE LEI DO DF 

NR 53. OE 1990 

(Incluíoc em Ordem do Dia nos 

termos do art. 353. parágrafo 

único, do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único. do 
Projeto de Lei do DF nR 53, de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
autoriza a Companhia 
lmobiliãria de Brasil ia- Ter
racap. a doar os imóveis que 
especifica e dá outras provi
dências (dependendo de pare
cer). 

9 -

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N~ 166, DE 1990 

(Em regime de urgência. nos 

termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Lei do Senado n~ 
166, de 1990. de autor1a do 
SenOor Odacir Soares, que re
gulamenta o art. 174, §§ 3A e 
4~ da Constituição. tendo. 

PARECER, proferido em plená
rio, da Comissão 

de Assuntos 
Sociais, f~vorável ao projeto 
com emenda QUe apresenta de n~ 
1-CAS. 

- 10 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N~ 52, DE 1990 

(Em regime de urgência. nos 

termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Resolução nA 52. de 

1990 (apresentadÕ pela Comis
são de Assuntos Económicos 
como conc1usão de seu 
parecer). que autoriza o Go
verno do Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir e colocar no 
mercado cinco bilhões. cento e 
vinte e cinco milhões de le
t'ras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul 
LFT/RS. 

- 11 -

PROJETO DE LEI DO DF 
N.>~ 43, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 

termos do art. 336. c, do 

Regimento Interno) 

Dlscussão. em turno único, do 
Proj et_o de Lei do DF n..::. 43. de 
1990. de inic1ativa do Gover
nador do Distrito Federai, que 
dispõe sobre o aproveitamento 
de servidores na carreira Ad
ministrativa Púbica da Funda
ção Zoobotânica do Distri.to 
Federal, cr1ada pela Lei n~ 
82, de 29 de dezembro de 1989. 
e dá outras providências 
(dependendo de parecer). 

- 12-

PROJETO DE LEI DO DF 

N° 55, DE 1 990 

(Em regime de urgência, nos 

termos do art. 336, c, do 

Regimento lnterno) 

Discussão •. em turno único, do 
Projeto de Lei do DF n~ 55. de 
1990. de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
crla a carreira Assistência 
Jurfdica das Fundações Públi
cas do Distrito Federal e seus 
cargos, fixa os valores de 
seus vencimentos e dá outras 
providênc1as (dependendo de 
parecer). 

- 13 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N~ 47, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 

termos do art. 336, c, do 

Regimento I~terno) 

__ Discussão. em turno único. do 
Projeto de Resolução n~ 47, de 
1990, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso e 
outros Senhores Senadores, ~ue 
dispõe sobre a realização de 
concurso púb1ico para o -preen-

chimento Oe cargos para a câ
mara ~egislativa do Distrito 
Federal e determina outras 
providências (dependendo de 
parecer). 

- 14-

Votação. em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n.st S •. de 1989, de au
toria do Senador Marco Macie1 
e outros Senhores Senadores. 
que acrescenta parágrafo ao 
art. 159 e altera a redação do 
tnc1so II do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

- 15-

Votação. em primeiro turno, 
da Proeosta de Emenda à Cons
tituiçao n~ 5. de 1989, de au
toria do Senador Nelson Car
neiro e outros Senhores Sendo
res, que dispõe sobre a remu
neração dos Deputados Estadu
ais e dos Vereadores~ 

- 16-

Votação. em primeiro turno, 
da Propos!a de Emenda à Cons
tituição n~ 6. de 1989. de au
toria do Senador Marcos Men
donça e outros 24 senhores Se
nadores. que ~crescenta art1go 
ao texto constitucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

- 17-

Votação. em primeiro turno. 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 1, de 1990. de au
toria do Senador Márcio Lacer
da e outros Senhores Senado
res. que acrescenta diSpositi
vos ao Ate das Disposições 
Conslitucionais Transitórias 
da Constitu1ção Federal. 

- 18 -

Discussão, em turno suplemen
tar. do Substitutivo. ao Proje
to de Lei do DF n~ 33. de 
1990, de iniciativa da Comis
são do Distrito Federal 
(apreseotado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho), 
que dispõe sobre a criação de 
Quadro ~ ~essoal da Câmara 
Legislativà·~oo Distrito Fede
ral e dá outras providências. 
tendo 

PARECER. sob nR 296. de 1990, 
da comissão: 

01retora~ oferecendo a re
dação do vencido. 
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19-

PROPOSTA OE EMENDA À
CÔNSTITUIÇÃO N~·2. DE 1990 

(Incluída em Ordem do Dia nos 
termos do art. 35E do 

Regimento Interno) 

SusPende a aplicação ao arL. 
62 e altera o § 2~ do art. 64 
da Constituição Federal. (i~ 
sfgrlatário: Senador Mata 

,Machado.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) ~ Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessAo às 
15 horas e 25 minutos.) 

.. 

I 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 159• SESSÃO, EM 
18 OE OUTUBRO DE 1990 

1 . 1 ASEQTURA 

1 .2 EXPEDIENTE 

1 . 2 . 1 - Pareceres 

às seguintes Referentes 
matérias: 

- Projeto de Lei do DF n~ 
49/90, que autoriza a desa
fetação de domínio do bem 
de uso comum do povo, si
tuado na Região Administra
tiva do Gama - Distrito Fe
deral, anexo ao lote desig-· 
nado por AE-EQ 2/4 - Setcr 
Oeste e dá outras providên
cias. 

- Projeto de Lei do DF n~ 
76/89, que estabelece re
servas de projeções e 1 ates_ 
de terreno em planos de ex
pansão urbana do Distrito 
Federal para os fins que 
especifica e determina ou
tras providências. 

- Projeto de lei do DF n~ 
37/89, que dispõe ·sobre o 
depôsito e venda de veícu
los removidos, apreendidos 
e retidos. no Distrito Fe
dera 1 e dá outras provi dên--
cias. 

- Projeto de Lei do Of n~ 
40/90~ que cria Escolas 
Classe e Centros de Ensino 
de 1~ Grau na Fundação Edu
cacional do Distrito Feae
ral, e dá outras providên
cias. 

SUMÁRIO 

1.2~2 --Leitura de proje
to 

- Projeto de Lei do Senado 
n~ 179/SO. de autoria do 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso. qUe dispõe sobre o 
reg;me de prestação de ser
viços públicos pela inicia
tiva privada, previsto no 
artigo 175 da Const i tu_ i ção. 
e regula a concessão de 
obra púb1 i ca. 

1.2.3 - Discurso' do Expe
diente 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Vetos presidenciais aposto 
ao projeto de Código de De
fesa do Consumi dor_. 

1.2.4 Comunicação da 
Presidência 

Presença na casa do sr. 
Oziel Rodrigues Carnelro, 
suplente convocado da re
presentação do Estado do 
Pará, em YÍ~tude do afasta
mento do titular Senador 
Jarbas Passarinho. 

1 .2.5 - P~estação de com
promisso reg1menta1 e posse 
do sr. oziel Rodriques car
neiro 

~ .2.6 - Comunicação 

- Do Senador Ozi_el Carne i
ro, referente à sua fi1ia
çâo partidária e nome pa~
lamentar. 

1.2.7 Oiscu~so do Expe-
diente (continuação) 

SENADOR OZIEL CARNEIRO -
Propósitos que animam S. 
Ex~ para o exercfcio do 
mandato de Senador pelo Es
tado do Pará. 

1.2.s- Comunicação 
-Da liderança do PDS, -re

ferente à ind1cação do Se
nador Oziel Carneiro, como 
memoro das Comissões Perma
nentes, Temporárias e Mis
tas_ dada à vacância do sr. 
Uarbas Passa~inho. 

1.2.9- Reque~imentos 

N~ 362 e 363/90, de au
tor-la do Senador Jutahy Ma
galhães, solicitando a in
clusão, em Ordem do Dia, 
dos Projetas de Lei do Se
nado n~ 63 e 145/89, res
pectivamente. 

- N~ 364/90, de autoria do 
senador Albano Franc~ so
licitando autorização par~ 
ausentar-se dos trabalhos 
de Casa. no período de 19 
de outubro a 12 de novem
bro. do corrente ano, para 
breve viagem ao exterior. 
Aprovado. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Veto parcial aposto ao 

Projeto de Lei do Of n~ 39. 
de 1990, que dispõe sob~e o 
reajuste·de vencimentos e 
salarios dos servidores ci
vis da administração dlre
ta, autárquica, fundacional 
e indireta do Distrito Fe
deral. e dá outras 
providências. Votação adia
da por falta de quorum. 

----------------~~~ 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dtretor Executivo, 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administro~~tivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
R.ORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjun.to. 

·veto total aposto ao Pro
jeto de Lei do DF. n~ 41. 
de 1990, de autoria Go Se
nador Mau~ício Corrêa, que 
regulamenta o art. 39 da 
Constituição. relativo ao 
reg1me jurídico dos servi
dores das fundações públi
cas do Distrito Federal, e 
dâ outras prov1dências. 
Votação adiada por falta 
de quorum. 

Veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 45, 
de 1990. que dispõe sobre o 
regime ju~fdico dos servi
dores civis das fundações 
públicas ao Distrito Fede
ra 1 , e dá outras 
providências. Votação adia
da por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 22. de 1989 (n~ 
155/BS. na Câmara dos Depu
tados). que aprova o texto 
da Convenção n~ 147 da Or
ganização Internacional do 
Trabalno - OIT. sobre nor
mas mínimas da Marinha Mer
cante, a~otada em Genebr~. 
em 1976. durante a Sexage
sima Segunda Sessão da Con
ferencia Internacional do 
Trabalho. Votação adiada 
por falta de quorum. 
Projeto de Decreto Legis

lativo n~ 37. de 1990 (n~ 
131/89, na Câmara dos Depu
tados), que aprova os tex
tos do Acordo de Cooperação 
Cientifica, Técnica e íec
nológica e do Protocolo 
Complementar ao Acordo de 
Cooperação Cientifica, íéC
nica e Tecnológica. ce1e
brado em Maputo, em 1~ de 
junho de 1989, ent~e o Go
verno da República Federa
tiva do Brasil e o Governo 
da República Popular de 
Moçambique. Votação adiada 
por falta de quorum. 
Projeto de Lei do Senado 

n~ 166~ de 1990. de autorta 
do Senador Odacir Soares, 

gue regulamenta o art. 174, 
§§ 3~ e 42 da Constitui-

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO DO SENADOSEDElUU. 

DI4No DO COIICIIIEAO NACIONAL 
fmpresso sob a responubtltdolde d• Meu do SenadO Fedeto11 

ASSINATURAS 

Semesti'al ·········-·······•·•••••u•••n••·-·······-···~ .. ·-

ção. Votação adiada por 
falta de quorum. 
Projeto de Resolução n2 

52. de 1990. que autoriza o 
Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a emitir e 
colocar no mercado clnco 
bilhões, cento e vinte e 
cinco milhões de Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Es
tado do Rio Grande do Su1 -
LFT/RS. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n 2 3. de 1989. de 
aut9r1a do Senador Marco 
Mac1el e outros Senhores 
Sen~dores, que acrescenta 
paragrafo ao art. 159 e al
tera a redação do i~cfso II 
do art. 161 da Constftuição 
Federal. Votação adiada 
por falta de quorumA 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n 2 5, de 1989. de 
autor1a do Senador Nelson 
Carneiro e outros Senhores 
Senadores, gue dispõe sobre 
a remuneraçao dos Deputados 
Estaduafs e dos 
Vereadores. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
~ituição n~ 6. de 198$. de 
autor1a do Senado~ Marcos 
Mendonça e outros 24 Senho
res Senadores. QU~ acres
centa ~rt i go ao te_xto cons
titucional prevendo a cria
ção e definindo a competên
cia do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Vota
ção adiada por falta 
de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituiyão n~ 1, de 1990. de 
autor1a do SenadOr Mareio 
Lacerda e outros Senhores 
Senadores, que acrescenta 
dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitarias da Constituí 

ção Federal. 'votação adia
da por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n 2 2, de 1990. que 
suspende ~ aplicação do 
art. 62 e altera o § 2~ do 
art. 64 da Constituição Fe
deral. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de. Lei do DF nJ:: 
53, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal, que autori~a a 
Companhia Imobiliár1a de 
Brasil ia- Terracap, a doar 
os imóveis que especifica e 
dá outras providências. 
Apreciação sobrestada nos 
termos da Resolução n~ 
157/88. 

Projeto de Lei do DF n~ 
43, de 1990. de iniciatlva 
do Gove~nador do Distrito 
Federal, ~ue dispõe sobre o 
aproveitamento de servido
res na carreira Administra
ção Pública da Fundação Zo
obotânica no Distrito Fede
ral. criada pela Lei n2 82. 
de 29 de dezembro de 1989, 
e dá outras providências. 
Apreciação sobrestada nos 
termos da Resolução n~ 
157/88. 

Projeto de Lei do DF n~ 
55, de 1990. de 1nic1atfva 
do Governador do Distrito 
Federa 1 , que c r i a a ·carrei
ra Assistência Jurfdlca das 
Fundações Públicas do· Dis
trito Federal e seus car
gos. fixa os valores de 
seus vencimentos e dá ou
tras providências. Apre
ciação sobrestada nos ter
mos da Resolução n~ 157/88. 

Projeto de Resolução n~ 
47, de 1990. de autoria do 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso e outros Senhores 
Senadores, gue dispõe sobre 
a realizaçao de concurso 
público para o preenchimen
to de cargos para a Câmara 
Legislativa do Distrito Fe
deral e determina outras 
providências. Apreciação 
adiada por falta de Quorum. 



Sexta-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II) Outubro de 1990 5683 

Substitutivo ao ProJeto de 
Lei do DF n~ 33, de 1990. 
de iniciativa da comissão 
do Distrito Federal, que' 
dispõe sobre a criação de 
Quadro de Pessoal da 'Câmara 
Legislativa do Distrito Fe
deral e dá outras providên
cias. Apreciação 
sobrestada nos termos da 
Resolução n~ 157/88. 

Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 43. de 1990 (n~ 
181/90, na Câmara dos Depu
tados). que aprova o texto 
do acordo, por troca de no
tas. sobre conceSsão de um 
empréstimo pelo Japão, noS 
termos do plano de recicla
gem financeira. celebrado 
entre o Governo da Repúb 1 i
ca Federativa do Brasil e o 
Governo do Japão. em Brasi
l i a. a 1 O de novf":lmbro de 
1989. Discussão encerrada, 
após parecer da comissão 
competente, ficando 
a votação adiada por falta 
de quorum. 

P~ojeto de Decreto Legis
lativo n~ 42. de 1990 (n~ 
179/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto 
do ajuste complementar en
t~e o Governo da República 
Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Pa
raguai sobre a constituição 
de um programa de coopera
ção técnica, assinado em 
Assunção. a 10 de novembro 
de · 1989. Discussão 
encerrada. apõs parecer da 
comissão comgetente, fican
do a votaçao adiada por 
falta de quorum. 
1.3.1 Fala da Presidên-
cia 
Resposta à questão de or

dem formulada em sessão an-

terior~ pel9 Senador Mauri
cio Corrêa, relativamente à 
nomeação do Governador e 
Vi ce-Gover.nador dp Distrito 
Federal. 

1.3.2 Discursos após a 
Ordem do Dia 

SENADOR JUTAHV MAGALHÃES 
Descumprimento de prazo re
gimental pela Comissão do 
Distrito Federal, na apre
ciação da indicação do sr. 
Wanderley Vallim para o 
cargo de .Governador do Di s
tri to Federa 1. 

SENADOR MAURÍCIO CORRtA -
Decisão prolatada anterior~ 
mente pela Presidência, em 
questão de ordem formulada 
por S. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE- Respos
ta ao Sr. Mauricio Corrêa. 

SENADOR JUTAHV MAGALHÃES -
Exigência do cumprimento do 
prazo regimental, na trami
tação da mensagem presiden
cial indicando o Sr. Wan
derley Vallim para Governa
dor d_o Distrito Federal. 

SENADOR JOSE FOGAÇA - Pre
jufzo para outros Estados, 
em virtude da obstrução da 

pauta do .Senado por matéria 
do interesse apenas do Dis
trito Federal. 

SENADOR MAURÍCIO CORRtA -
Nomeação do Senador Jarbas 
Passarinho para Ministro da 
Justtça. 

SENADOR MÁRIO MAIA - Des
cumprimento da legislação 
ele.itora1 e abuso do poder 
econõmico na última campa
nha eleitoral no Acre. 

SENADOR MARCO MACIEL 
Questão das desigualdades 
regionais e defesa da manu
tenção do FINOR. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG ~ Dia do Médico. 

SENADOR MÁRCIO SEREZOSKI -
Inundações em Santa Catari
na, sobretudo em Blumenau. 

SENADOR NELSON WEOEKIN -
Enchentes no Estado de San
ta Catarina, particularmen
te em Blumenau. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
_-Programa de al~méntação e 
nutrição lançado pelo Mi
nistro Alceni Guerra. da 
Saúde, objetivando o comba
te à subnutrição em nosso 
Pais. 

SENADOR 
Homenagem 
lecimento 
Campos. 

ALFREDO CAMPOS -
de pesar pelo fa

do Sr. Mi 1 ton 

1.3.3 - Desi9nação da or
dem do Dia da próxima ses
são 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 = DISCURSO PROFERIDO EM 
SESSAO ANTERIOR 

Do Sr. Leite Chaves, pro
nunciado na sessão de 12-
10-90. 

3 - MESA OIRETORA 

4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES 
OE PARTIDOS 

~ - COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da 159ª Sessão, em 18 de outubro de 1990 
4êSessãoLegis1ativa Ordinária, da48êLegis1atura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

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

Mário Maia - Nabor Júnior -
Aureo Mel lo- Carlos Patroci-· 
nio- Antônio Luiz Maya- Ale
xandre Costa- Cha~as Rodri
gues - Hugo Napoleao- Afonso 
Sancho Mauro Benevldes 
José Agripino - Marcondes Ga
delha -Marco' Maciel - Ney Ma
ranhão Mansueto de Lavor -
João Nascimento- Albano Fran
co· Francisco Rollemberg
Lourival Baptista- Jutahy'Ma
galhães - Gerson Camata - Voão 

Calmon- Vami1 Haddad- Nelson 
Carneiro Alfredo Campos
Ronan Tito- Fernando Henrique 
Cardoso - Mário covas - Mauro 
Borges - Iram Saraiva - Pompeu 
de Sousa- Meira Filho- Lou
remberg Nunes Rocha Mendes 
Canale -Wilson Martins -·'Af
fonso Camargo - Jorge Bornhau
sen -Márcio Berezoski - Nel
son Wedekin- Alberto Hoffmann 

José Paulo Sisol Vosé 
Fogaça. 

O SR. 
Sousa) 
acusa o 

PRESIDENTE (Pompeu de 
A lista de presença 

comparecimento de 42 

Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, ini
ciamos nossos trabalhos. 

o Sr. 1~ Secretário procederá 
à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER NO 309, DE 1990 
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Da Comissão do Distrito 
Federal sobre o Projeto de 
Lei do Distrito Federal nQ 
49, de 1990, Mensagem no 
114, de 1990-Df (Mensagem 
no 087/90-GAE, na erigem), 
Que 11autoriza a desafetação 
de domfnto~do bem de uso 
comum do povo, situado na 
Região Administrativa do 
GAMA - Distrito Federal, 
anexo ao lote designado por 
AE-EQ 2/4 - setor Oeste, e 
dá outras providénciaS 11

• 

Relator: Senador Meira Filho 

Originário do Governo do Dis
trito Federal. vem a exame 
desta casa, nos termos do§ 1~ 
do art. 16 do Ato das Disposi
ções constitucionais Transitô
rias. combinado com o art. 2A 
da Resolução n~ 157. de 1988, 
do Senado Federal, o presente 
projeto de lei que visa à de
safetação de domínio de bem de 
uso comum do povo, com área de 
1.100 m2, situado na Região 
Administrativa do Gama, anexo 
à AE-EO 2/4 Setor ·oeste. 
neste Oistr~to Federal. 

Na mensagem que acompanha 
esta proposição. o Senhor Go
vernador esclarece que a ãrea 
aue se pretende retirar da 
condição de bem de uso comum 
do povo, passaria à de bem de 
uso especial, destinada a edi
ficação de escola públi~. e 
~ue o lote anexo já se destina 
à edificação de escola públi
ca. estando em seu conjunto 
instalada e em tunclonamento a 
Escola Classe n~ 2, do Gama. 

Conclusão 

Analisando a matéria não ve
mos óbices para sua aprovação 
quanto aos aspectos constitu
cionais, juridicos ou de téc-

~~~~sl;~~~~:~~~aàu:n~oc~~siz~: 
rito. daoo que a nova destina
ção da área é para edificação 
de escola pública, o QUe trará 
grandes beneficies à comunida
de local, conforme se informa 
na mensagem do Senhor Governa
dor. 

Diante do expÓsto. somos. no 
âmbito desta Comissão, de pa
recer favorável à aprovação do 
presente projeto de lei do 
Distrito Federal. 

Sala das Comissões, 16 de ou
tubro de 1990. - Mauro Benevi
des, ~residente - Nabor Uúni
or~ Aureo Me11of Pompeu de 
Sousa. Meira F11ho, Relator 
-Gilberto Miranda LourivaT 
Baptista, Ronan Tito, Ronaldo 
Aragão! Ney Maranhão, Francis
co Rol emberg. 

PARECER NO 310, DE 1990 

Da Comissão do Oistrfto 
Federal. sobre o Projeto de 

Lei do Distrito federal ng 
76, .de 1989, nque estabele
ce reservas de projeções e 
1 otes de terreno em p 1 anos 
de expansão urbana do Dis
trito Federal para os fins 
que especifica e detenmina 
outras providênciasn. 

Relator: Senador Áureo Mel lo 

o projeto de lei em exame, de 
autoria des~a comissão do Dis
trito Federal, apresentado por 
sugestão do Deputado Francisco 
Carneiro~ tem por objetivo o
ferecer ao Governo do Distrito 
Federal instrumentos legais e 
meios materiais adequados para 
minorar o déficit habitacio
nal. em especial para as cama
das de média e baixa renda da 
população que reside em Brasí
lia e nas cidades-satélites. 

A idéia é reservar terrenos 
edi,ficáveis em planos de ex
pansão do Distrito Federal, 
para alienação a preços espe
ciais, de modo a beneficiar 
essa camada da população com a 
construção de moradias popula
res, por intermédio de coope
rativas haOitacionais e outras 
formas de construção coietiva. 

Conforme estabelece o art. 1R 
do projeto, a reserva se apli
ca a "proj eções de terrenos 
destinados a ediffcios resi
denciais em áreas de superqua
dras, den.tro do Projeto Brasi
l ia Revisitada, a lotes urba
nizados incluidos em novas 
áreas do Plano Piloto ou das 
cidades-satélites. de acordo 
com o Plano de Ocupação Terri
torial do Dis~rito Federal e a 
projeções ou lotes das atuais 
terras públicas do Distr1to 
Federal". 

O projeto-aponta como benefi
ciário p~eferencial o associa
do de cooperativas nabftacio
nais QUe seja servidor público 
da administração direta, indi
reta ou. fundacional da União e 
do Distrito Federal ou que re
sida sob regime de locação e 
se enQuadre no conceito de 
baixa renda. Esse beneficiário 
deverá a1nda preencher três 
requisitos indicados nos inci
sos I a; __ III do art. 4.12. do 
projeto: residir há pelo menos 
três anos no Distrito.Federal, 
não ser. nem ter sidó, nesse 
período, proprietário, promis
sário ou cessionário de direi
to a imóvel residencial no 
Distrito Federa1 e pe~ceber 
renda pessoal ou familiar men
sal entre três e vinte salári
os mfnimos. 

A proposta se insere na polí
tica habitacional defendida 
pela Caixa Econômica Federal, 
de se construirem moradias de 
baixo custo pelo sistema de 
financiamento a cooperativas 
habitacionais. 

O indiscutível mérito da pro
posição pode ser avaliado Pe
las características sócio
econômicas do segmento popula
cion~l aç qual se destina, ga
rantlndo a oferta de terrenos 
a preços inferiores em trinta 
por cento aos de mercado, de 
modo a baratear os custos de 
moradia. -

Outro aspecto Que merece des
taque é a inclusão, no proje
to, de dispositivos acautela
dores dç interesse público. 
Com efe1to. os arts. 5~ e 6~ 
impedem ~ue se desvirtuem as 
finalidades do projeto, ao de~ 
terminarem.a extinção da re
serva de terrenos QUando não 
surgirem licitantes no prazo 
de cinco anos e ao estabelece
rem uma indenização. relat1va
mente à diferença do preço oe 
aquisição. nos casos em que os 
adquirentes das unidades Mabi
~acionais se desfaçam das mes
mas antes de decorridos dez 
anos de sua compra. 

A relativa escassez e o ele
vado preço da moradia avultam 
como os mais sêrios problemas 
urbanos do Distrito Federal, 
alijando oo mercado habitacio
nal a camada mais pobre da po
pulação e contribuindo para 
sua marginalização do processo 
de desenvolvimento. 

De fato, Brasilia abriga hoje 
as mais caras habitações do 
Pafs. o aue, contraditoriamen
te, não impede o crescente a
fluxo de uma população que de
manda serviços urbanos, ai in
c1ufda a haoitação. Agrava-se 
essa situação com a crescente 
perda salarial da classe média 
e dos trabalhadores de mais 
bã.ixa renda. 

Por outro lado, a atua1 con
Juntura económica e social que 
vive o País obr1ga os deciso
res a repensar os padrões de 
uso e ocupação do solo e a 
conf1guração dos equipamentos 
e serviços urbanos. Já não há 
mais condições para obras de 
grande escala. pàra soluções 
difíceis, caras e supérfluas, 
out~ora definidas com o argu
mento de que causariam impacto 
posítivo sobre as atívidades 
econõmicas. Nosso tempo exige 
criatividade no uso dos recur
sos e insumos disponíveis, 
além de uma grande flexibili
dade na implantação das medi
das requeridas pelos problemas 
urbanos. 

A proposta Qe formação de um 
estoque de terrenos edificáve
is configura-se, nesse quadro, 
como a mais acertada tentativa 
de solução. o aumento da ofer
ta daf decorrente certamente 
irá provocar uma queda nos 
preços de moradia, mantidçs 
atualmente em patamares artl
ficialmente elevados. 
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Conclusão 

A despeito do elevado inte
resse do projeto, já reconhe
cido por esta comissão ao se 
man1festar favoravelmente a 
sua tramitação~ devo opinar 
contrariamente a sua aprova
ção. em virtude da superve
niência de instrumento legal 
do Governo do Distrito Fede
ral~ que dispõe sobre a mate
ria de forma mais abrangente. 

Com efeito, revelando a mesma 
intenção do legislador. de be
neficiar a população de média 
e baixa renda com acesso a mo
radias de baixo custo. o Go
verno do Distrito Federal edi
tou. em 13 de fevereiro de 
1990. o Decreto n~ 12.202~ 
criando o Programa de Habita
ções Econômicas do Distrito 
Federa 1 . A i défa centra 1 do 
programa é justamente a reser
va, para cooperativas habita
cionats legalmente constituí
das. de cinqüenta por cento 
das projeç6es econômicas de 
cada desmembramento ou lotea
mento que a Companhia Imobili
ária de Brasília- TERRACAP 
vier a realizar. 

Deste modo, e considerando 
que o projeto em exame perdeu 
a oportunidade, proponho que. 
nos termos do art. 334 do Re
gimento Interno do Senado, 
seja declarada a sua prejudi
cial idade. 

Sala das Comissões. 16 de ou
tubro de 1990. - Mauro Bene
vides, Presidente - Aureo Mel
lo. Relator - Nabor Uuntor, 
Pompeu de Sousa, Meira Filho, 
Lou~ival Baptista, Ronan Tito, 
Ronaldo Aragão, Ney Maranhão, 
Francisco Rollemberg, Gilberto 
Miranda. 

PARECER NO 311 DE 1990 

Da Comissão do Distrito 
Federal, sobre o Projeto de 
Lei do Distrito Federal nQ 
37, de 1989- Mensagem n2 
68, de 1989 - DF (no 58, de 
1• de agosto de 1989, na 
origem), do Senhor Goverha
dor do Distrito Federal, 
que 11dispõe sobre o depósi
to e venda de veículos re
movidos, apreendidos e re
tidos, no Distrito Federal, 
e dá outras providências 11

• 

Relator: Senador 
Bapt;sta 

Lourival 

Fundamentando-se no art. 2~ 
da Resolução n~ 157/88, o Se
nhor Governador do Distrito 
Federal encaminha, para ser 
apreciado por esta Casa, o 
projeto de lei que 11 disp6e so
bre o depósito por esta Casa, 
e venda de veículos removidos. 
apreendidos e retidos. no Dis
trito Federal, e dá outras 
providências". 

Em sua mensagem, o Senhor Go
,venador destaca a afluência 
cada ve:z maior de veículos 
destinados a transporte de 
carga, conduzindo pasSaQeiros 
sem lhes oferecer as m1n1mas 
condições de higiene ou con
forto como se fossem animais 
cujas vidas pouco importassem. , 
Salientando a ocorrência de 

inúmeros acidentes com tais 
veículos. inclusive com mor
tes. dada a irresponsabilidade 
dos donos deles, ressalta ain
da o Senhor Governador 11 que 
até aqui esses mesmos proprie
tários ou responsáveis, a par 
do tratamento desumano imposto 
a pessoas sem condições de 
pleitear que sejam respeitados 
seus mais elementares direi
tos. em face do desespero que 
as levaram a se utilizar des
ses veículos. assumem tão
somente o ónus do transporte. 
não havendo instrumento juri
dlcO que 1hes atribua respon
sabilidades decorrentes dessa 
atividade, o que ore se busca 
estabelecer com a proposta 
apresentada" . 

Conclui o Senhor Governador 
sua mensagem a 1 er'tando que : "A 
prevalecer essa situação. 
chegará o momento em que o es
tado não terá como arcar com 
despesas decorrentes exclusi
vamente da irresponsabilidade 
de terceiros. mantendo por sua 
contã tantos quantos forem im
pedidos de prosseguirem viagem 
nessas condições, e ainda, 
provendo a saída daqueles que 
queiram chegar ao seu destino 
ou retornando ao lugar de ori
gem. como lhes é de direito. 
Por conseguinte. com a finali
dade de coibir esse tipo de 
a~uso, buscando-se a preserva
çao da vida dos passageiros e 
a definição de responsabilida
de dos proprietários dos veí
culos com a despesa de manu
tenção e transporte ao destino 
ou ao local de onde saíram as 
pessoas. solicita a aprovação 
do projeto em estudo. 

A proposição, seguindo a boa 
técnica leglslativa, é sinté
tica e objetiva. o que nos in
duz a acreditar em sua eficá
cia imediata e a opinar quanto 
ao mérito. pela sua aprovação 
devido ao indiscutivel alcance 
social de suas finalidades. 

Por outro lado, não vemos ne
nhum óbice constitucional ou 
quanto à juridicídade, o que 
nos leva a opinar favoravel
mente em relação a todos os 
aspectos que o projeto envol
ve. 

o nosso parecer e o nosso 
voto são, pois. pela aprova
ção. 

Sala das Comissões, 16 de ou
tubro de 1990. Mauro Bane
vides, President~ - Nabor Uú-

nior, Aureo Mel lo, Pompeu de 
Sousa, Meira Filho, Lourival 
Baptista, Relator - R.or.an Tt
toL Ronaldo Aragão, Ney Mara
nhão, Francisco Rollemberg, 
G i 1 berto Mi randa 

PARECER NQ 312, DE 1990 

Da Comi~são do Distrito 
Federal sobre o Projeto de 
Lei do Distrito Federal ng 
40, de 1990, (Mensagem nQ 
62/GAG, de 25 de junho de 
1990 na origem), do Exce
lentissimo Govenador do 
Distrito Federal, que •cria 
Escolas Classe e Centro de 
Ensino de 1Q Grau na Funda
cão Educacional do Distrito 
f=edera 1 • e dá outras 
providências u. 

Relator: Senador 
Sousa 

Pompeu de 

O Governador do Distrito F~
deral, através da Mensagem n~ 
9, de 1990 - DF (n~ 062/GAG, 
na origem). de 25 de junho de 
1990, submete à apreciação do 
Senado Federel o Projeto de 
Lei do Distrito Federal n~ 40. 
de 1990. em cum~rimento ao de
terminado na Resolução n~ 157, 
de 1~ de novembro de 1988, que 
estabelece normas para o de
sempenho transitório, por esta 
Casa. das FUnções de Câmara 
Legislativa do Distrito Fede
ral, em consonância com o dis
posto no parágrafo 1~ do art. 
16 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

o referido projeto de lei 
"dispõe sobre a criação das 
Escolas Classe 56 e 58 de Cei
lândia, do Centro de Ensino de 
1~ Grau, bem como sobre a 
criação de 8 (oito) empregos 
em comissão e a transformação 
de ou~ros dois, na forma que 
especifica. em decorrência da 
criação e transformação das 
esco,as suprac"f tadas" 

Após o exame mfnucios·o do 
conteúdo do presente_ projeto 
de lei, nãó podemos atodar ou
tra atitude que não a de apoio 
às iniciativas aqui tomadas, 
porquanto tratam da criação e 
transformação de escolas em 
regiões por demais necessita
das: Ceilândia, há muito cla
mando pela ampliação da rede 
escolar: e Samambaia, que, a 
despeito de sua· curta existên
cia. já conta com uma popula
ção de aproximadamente 200 mil 
habitantes. 

O Governador do Distrito Fe
deral salienta na mensagem que 
"a medida se faz necessária 
por já se enContrarem, esses 
estabelecimentos de ensino, em 
pleno funcionamento. devida
mente equipados, com o quadro 
de professores e pessoal admi
ni'strativo necessários ao de
senvo1vimento das atividades 
pedagógicas, aouardando. ape-
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nas. as medidas complementares 
que proporcionem o respaldo 
legal para validar os ates ad
ministrativos praticados por 
seus dirigentes". 

Em resumo, estas escolas pos
suem toda estrutura fisfca e 
~ecursos humanos~ necessitando 
apenas da criação de 8 empre
gos em comissão e da transfor
mação de outros dois. E. neste 
particular. convém registrar 
que o Plenário do Conselho de 
Política de Pess'oal do Distri
to Federal. na 556A reunião 
realizada em 29 de março de 
1990, acolheu, por unanimida
ae. o parecer favorável ao Re
lator Salvandir Ferreira de 
lima. 

t necessário ress~lter que 
nenhuma emenda foi apresentada 
no prazo regimental. Assim 
sendo, concluímos que o proje
to é de indiscutfvel mérito e 
não vendo óblces quanto à 
constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislati
va. somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 16 de ou
tuoro oe 1sgo. -Mauro Benevi
des. Presidente -Pompeu de 
Sousa, Relator- Aureo Mel lo, 
Nabor ~únio~~ Meira Filho. 
lourfval Baptista, Ronan Tito. 
Ronaldo Arasão. Ney Maranhão, 
Francisco Rollemberg, Gilberto 
Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- O Expediente lido vai 
à publicação. 

Sobre a mesa. projeto de 1ei 
que será lido pelo sr. 1~ 
Secretário. 

É 1 ido o seguinte~ 
PRO~ETO DE LEI DO 

SENADO NO 17S, DE 1S90 

Dispõe sobre o regime de 
prestação de serviços pú
blicos pela iniciat1va pri
vada, previsto no art. 175 
da Constituição, e regula a 
concessão de obra pública. 

O Congresso Nacional "uecreta: 

Art. 1~ As concessões de ser
viços públicos e de obras. na 
administração direta e indire
ta. reger-se-ão pelo art. 175 
da Constituição Federal, ~elas 
normas legais e pelas cláusu
laS dos respectivos contratos. 

Parágrafo único. Os estados. 
o Distrito Federal e os muni
clpios adaptarão a sua legis
lação para cumprir o determi
nado na presente lei, sem .pre
juízo do atendimento às pecu
liaridades locais. 

Art. 2~ Para os fins desta 
lei, considera-se concessão de 
serviço público a transferên
cia de sua prestação, feita 

pelo titular. a pessoa ffsica, 
a entidade particular ou a en
tidade estatal alheia à esfera 
político-administrativa do 
concedente. 

Art. 3~ Toda concessão depen
derá de lei especifica que a 
autorize e lhe fixe os termos. 

Parãgrafo único. o Poder Exe
cutivo expedirá ato justifi
cando a conveniência da outor
ga de concessão, caracterizan
do seu objeto e indicando pra
·zo. condl ções de execução, 
fiscalizaçao e extinção, assim 
como as d1retrizes para o edi
tal e regulamento do serviço. 

Art. 4~ Toda concessão deverá 
ser precedida de licitação. 
nos termos da leQislação pró
pria e com integral atendimen
to aos principias da legalida
de. impessoalidade, moralidade 
e publicidade. 

Art. s~ A concessão de servi
ço público será formalizada 
mediante contrato. 

Art. 6~ Toda concessão pres
supõe a prestação de serviço 
adequado, impõe a justa remu
neração do capital do conces
sionaria e importa na perma
nente fiscalização pelo poder 
público concedente. 

§ 1~ Serviço adequado é o oue 
satisfaz as condições de regu
laridade, continuidade, efi
ciência, atualidade e genera
lidade na sua prestação e mo
dicidade das tarifas. 

§ 2~ A atualidade do serviço 
concedido compreende a moder
nidade do equipamento e insta
lações~ bem assim a sua am
pl1ação na medida das necessi
dades dos usuários. atendidos 
os padrões contratualmente es
tabelecidos e a manutenção do 
equ i 1 íbr i o econômí co-f i nance-
iro do contrato. 

§ 3~ A remuneração 
concessionário deverá ser 
segurada, basicamente, 
cobranÇa de tarifas. 

do 
as

pela 

§ 4~ A po1ftica tarifária 
será sempre definida buscando 
harmonizar ~ exigência de ma
nutenção de serviço adequado e 
justa remuneração do capital 
do concessionário e a obriga
tória modicidade das tarifas. 
que poderáo ser diferenciadas, 
1 evando-se em c.onta sua aces
sibilidade ao poder aquisitivo 
dos distintos segmentos de 
usuários. 

§ 5~ No atendimento às pecu
liaridades intrfnsecas a çada 
serviço concedido, podera o 
poder· concedente estabelecer. 
em favor do concessionário, 
outras fontes de receita aces
sórias à cobrança de tarifas. 
com vistas a assegurar a justa 

remuneração do capital inves
tido. 

Art. 7~ O cálculo das tar1fas 
deverá orientar-se pelo custo 
do bem ou do serviço suprido 
pela modicidade das tarifas e 
pela justa remuneração do ca
pital do concessionaria. re
servando-se o poder concedente 
o direito de: 

I - incorporação de um sobre
custo à tarifa. sob a forma de 
taxa~ vinculada à finalidade 
inerente ao próprio serviço: 

11 - redução ou congelamento 
da tarifa por interesse públi
co, podendo o contrato prever 
os mecanismos e critérios ade

,quados para o re~sarcimentc. 

Art. 8~ Considera-se justa a 
remuneração do capital que a
tenda aos seguintes fatores: 

I 
ção; 

as despesas de explora-

II auota de depreciação. 
compativel com os prazos e com 
o regime de depreciação; 

III - quota de amortização de 
despesas pré-operacionais; 

IV --quota de reVersão; 

V os encargos financeiros 
da empresa; 

VI - o pagamento de tributos 
e despesas previstas ou auto
rizadas pela lei ou pelo con
tra to; 

VII as reservas para atua
lização e ampliação do servi
Ço; 

VIII -o lucro· dá empresa. 

ParáQrafo único. O contrato 
Podera ainda prevê: 

a) uma retribuição crescente 
em função da d1minuição do 
custo do serviço~ 

b) uma reserva de estabiliza
ção, destinada a suprir as 
faltas e receber os excessos 
correspondentes às variações 
de custo dentro de ~ada 
perfodo. 

Art. 9 2 Os contratos poderão 
prever mecanismos de revisão 
Periódica das tarifas. a fim 
de manter-se o equilíbrio 
econômico-financeiro origi~al
mente existente. 

Art. 10 Incumbe ao poder con
cedente: 

I regulamentar o serviço 
concedido e fiscalizar perma
nentemente a sua prestação; 

II aplicar as penalidades 
regulamentares e contratuais; 

l 
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III ihtervir na prestação 
do serviço nos casos e condi
ções previstos em lei; 

IV retomar a prestação do 
serviço. nos casos previstos 
em lei: 

V- fixar tarifas e revê-las, 
na forma da lei e do contrato; 

VI extinguir a concessão, 
na forma e nos casos previstos 
em lei e no contrato; 

VIl -cumprir e fazer cumprir 
as disposições reQUlamentares 
do serviço e as clausulas con
tratuais da concessão; 

v;I~ garantir ao concessi-
onarlo a integridade dos bens 
necessários à prestação do 
serviço; 

IX- zelar pela boa qualidade 
do serviço, receber e apurar 
queixas e reclamações dos 
usuár1os, que serão cientifi
cados~ em até trinta dias. das 
providências tomadas; 

X - promover as desapropria
ções úteis ou necessárias ao 
bom funcionamento da conces
são. 

Parágrafo único. A fiscaliza
ção do serviço concedido 
poderá ser feita por comissão 
de que participe um represen
tante da empresa concessioná
ria ou por órgão técnico do 
concedente, com a colaboração 
do representante da concessio
nária. na forma regulamentar e 
contratual. 

Art. 11 . Incumbe ao conces
sionár-io: 

I - prestar serviço adequado, 
na forma regulamentar e con
tratual; 

II manter em dia o 
inventário e tombamento dos 
bens vinculados à concessão; 

III ____ cobrar as· tarifas, na 
forma fixada no contrato de 
concessão; 

IV usar o domínio público 
necessário à execução do ser
viço; 

V prestar, geralmente com 
exclusividade, o servi.ço con
cedido na área de privllégio; 

VI -prestar contas da gestão' 
do serviço ao concedente e aos 
usuários nos~termos definidos 
no contrato; 

VII -cumprir e fazer cumprir 
as disposições reQulamentar.es 
do serviço e as clausulas con
tratuais da concessão; 

VIII - permitir aos encarre
gados da fiscalização livre 
acesso, em qualquer época, às 

obras e instalações compreen
didas na concessão, bem assim 
aos re~istros contábeis do 
concess1onário. 

Parágrafo.único. As·contrata
çóes feitas pel.o concessioná
rio serão regidas pelas dispo
sições de direito privado, não 
se estabelecendo nenhuma rela
ção entre os contratados do 
concessionário e o poder 
concedente. 

Art. 12. São c)áusulas essen
ciais do contrato de conces
são: 

I - o objeto, a á~ea e o pra
zo da concessão; 

II o modo, a forma e as 
condições de prestação de ser
viço; 

III os direitos e obriga
çoes do concedente e do 
concessionário; 

IV os direitos e deveres 
dos usuários para obtenção e 
utilização do serviço; 

.v -as penalidades contratu
ais e administrativas a que se 
sujeita o concessionário, sua 
forma de aplicação e a autori
dade competente para impó-1as; 

VI -e retribuição do capital 
e o procedimento para a revi
são dos custos e das tarifas; 

VII - as hipóteses de resci
são contr_atua 1. de encampação 
e de reversão da,concessão; 

VIII -- as indenizações, quan-
do for o caso; 

IX - a prorrogação do contra
to, desde que prevista na lei 
autorizadora e no edital de 
1 ici tação; 

X - ___ a forma de fi sca 1 i zaçãc 
dos métodos e práticas de exe
cução do serviço; 

XI -a exigência de publica-
çao do ba 1 anço do 
concessionário; 

XII - foro e o modo amigável 
de .solução das divergências 
contratuais, inclusive median
te juízo arbitral. 

Art. 13. A execução do con
trato de concessão e de res
ponsabilidade direta e pessoal 
do concessionário. que 
responderá por todos os pre
juízos dela decorrentes, cau
sados ao concedente, aos 
usuários ou a terceiros. não 
excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscaliza
ção pelo õrgão competente. 

Art. 14. É admitida a subcon
cessão, nos termos previstos 
no contrato de concessão, des-

de que expressamente autOriza
da pelo poder concedente. 

§ 1A A outorga da subconces
são será sempre precedida de 
concorrência. 

§ 2~ O subconcessionário se 
sub-rogará em todos os direi
tos e obrigações da subconce
dente. dentro dos limites da 
subconcessão. 

Art. 15. Extingue-se o con
trato de concessão: 

I pe1a expfração do prazo 
da concessão; 

II pela encampeção ou res-
gã.-te~ 

JII- pela rescisão, unilate
ral ou bilateral. do contrato 
c;ie concessão; 

IV pela falência do 
concessionério. 

§ i~ Extinta a concessão, re
tornam ao poder concedente os 
direitos e privilégios trans
feridos ao concessionário, com 
a reversão ao Poder Público 
competente de todos· os bens 
vinculados à prestação do 

·serviço. 

§ 2~ A reversão ao término do 
prazo contratual será feita 
sem indenização. 

§ 3A Extinta a concessão, 
haverá a imediata assunção Qo 
serviço, pelo Poder Público 
competente, procedendo-se o
portunamente aos levantamen
tos. avaliações e liquidações 
necessárias. A assunção do 
serviço autoriza a ocupação e 
a ut1lização das instalações. 
equipamentos. material e pes
soal do ex-concessionário, que 
forem considerados essenciais 
à continuidade do serviço. 

Art. 16. Considera-se encam
pação ou resgate a retomada do 
serviço pelo poder concedente. 
durante o prazo da concessão, 
por motivo de interesse públi-· 
co ou conveniência administra
tiva, mediante pagamento da 
indenização adequada, de modo 
a ser respeitado o equilíbrio 
económico-financeiro do con
trato de concessão. 

Art. 17. A 'inexecuçãc total 
ou parcial do contrato 
acarretará a aplicação das 
sanções contratuais ou a res
cisão unilateral da concessão, 
a critério do poder conceden
te, respeitadas as disposições 
deste artigo e as normas con
vencionadas entre as partes~ 

§ 1 2 A rescisão unilateral da 
concessão poderá ser declarada 
pelo poder concedente quando: 
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I o serviço estiver sendo 
prestado de forma comprovada
mente inadequada; 

II -o concessionário perder 
as condições econômicas, téc~, 
~icas ou operacionais _para 
manter a adequada prestaçao do 
serviço concedido; 

III o-concessionário des-
cu~rir reiteradamente 
cláusulas contratuais ou depó
sitos legais ou regulamentares 
concernentes à concessão; 

IV o concessionário, sem 
justa causa. p~ralisar o ser
viço ou concorrer para tanto. 
ou prestá-lo de forma defi
ciente ou inadequada; 

§ 2A À declaração da rescisão 
unilateral da concessão deverá 
ser precedida da verificação 
da inadimplênc1a do 
concessionário em processo ad
ministrativo, rea1izado po~ 
comissão de QUe participe um 
representante da 
concessionário, assegurado o 
direito de ampla defesa. 

§ 3~ Verificada a inadimp1ên
cia a rescisão unilateral 
será formalizada por ato moti
vado do poder concedente. 

Art. 18. O contrato de con
cessão também poderá ser res
cindido por iniciativa do 
concessionário, no caso de 
descumprimento das normas con
tratuais pelo Concedente, me
diante ação especialmente in
tentada para este fim, após 
proferida a decisão do Poder 
Judiciário. 

Art. 19. A rescisão bilate
ral, ou por acordo. será pre
cedida de justificação do po
der concedente, que indique a 
conveniência do distrato. de
vendo p instrumento de resci
são conter regras detalhadas 
sobre composição patrimonial, 
decorrente da antecipação.do 
término da concessão. que so
mente produzirão efeitos após 
a aprovação do Poder 
Legislati'-':o. 

Art. 20. O poder concedente 
poderá, excepcionalmente, in
tervir na concessão, com. o fim 
exclusivo de assegurar a regu
laridade da prestação do ser
viço e o fiel cumprimento do 
contrato, do regulamento e das 
normas legais pertinentes. 

§ 1~ À intervenção far-se-á 
por ato motivado do poder con
cedente. Que conterá a desig
nação de interventor, o prazo 
da intervenção. que não poderá 
exceder a 90 (~aventa) dias, 
os objetivos e limites da me
dida e a previsão de indeniza
ção ao concessionário, se este 
não tiver dado causa à 
intervenção. 

§ 2~ Cessada a íntervenção. 
se não houver rescisão unila
teral do contra~o. a adminis
tração do serviço ~erã devol
vida ao concessionaria. 

Ar;t. 21. O disposto nesta Lei 
aplica-se à concessão de ora 
pública, pela qual recursos 
privados são utilizados para a 
realização de uma obra públi
ca, mediante gestão empresa
rial e fiscalização do Poder 
Público, atendidas as disposi
ções seguintes: 

I a concessão de obra 
poderá referir-se à votação 
construção, reforma, amplia
ção. conservação e exploração 
de quaisquer obras públicas. 
desde oue não vedadas pelas. 
normas constitucionais nem com 
elas incompatíveis; 

II - a concessão de obra pú
bl ;·ça somente poderá ser ou
torgada a empresa brasileira 
de capital nacional (art. 171. 
inciso II da constituição. 
Federal}; 

III -o concessionar,o podera 
ser um consórcio de socieda
des, constitufdo esoecifica
mente para o fim de obter uma 
concessão de obra pública, 
desde que a liderança pertença 
a empresa brasile1ra de capi
tal nacional; 

IV -o concessionário deverã 
incluir em seu objeto social a 
exploração da concessão e a 
prestaçao de serviços conexos; 

V - além do pedágio e de ou
tras tarifas, o concessionário 
de obra pública poderá serre
munerado. nas obras viárias. 
nso termos previstos no con
trato de concessão, pela renda 
proveniente da exploração de 
áreas ou zonas de serviço ou 
de lazer ou repouso, existente 
na faixa de domlnio da obra 
pública, ou na zona contígua, 
nos casos de desapropriação 
extensiva; 

VI o poder concedente 
poderá garantir, no contrato 
de concessão, uma receita•bru
ta mínima ou. no caso de obras 
vlárias. o correspondente a u~ 
tráfego mfnimo, durante o prf
meiro terço do prazo da con
cessão; 

VI I - o poder concedente, por 
si ou por entidades financei
ras por ele controladas, dire
ta ou indiretamente, poderá, 
mediante autorizaQão legisla
tiva específica para cada ca
so, dar garantias a títulos 
emitidos pelo concessionário 
ou a empréstimo por ele tomado 
para obter recursos necessá
rios à execução da obra públi
ca, bem como fornecer direta
mente recursos para esse fim, 
vlsando permitir a fixação de 

tarifas que possam atender ao 
previsto nesta lei; 

V! I I o poder concedente 
poderá, a seu critério e con
forme ficar expressamente pre
visto no contrato de conces
são, exigir uma garantia 
("performance sonc") do fiel 
Cumprimento~ pelo concessioná
rio~ das obri9ações do contra
to de concessao, constituindo, 
todavi·a, o contrato de conces
são, em principio,· a garantia· 
do poder concedente; 

IX - o valor do pedágio e de 
outras tarifas fixadas no con
trato obedecerão ao dispostO 
nos arts. 7~ e a~ desta lei; 

X as desapropr i aç5es-
necessárias ou úteis serão re
alizadas pelo concedente. por 
sua conta. na for~ estabe1e-· 
cida no contrato. sem prejuízo 
da delegação de poderes ao 
concessionaria para intentar 
as respectivas ações. respei
tadas as disposições legais 
pertinentes. 

Art. 22. O concessionário 
poderá oferecer em caução. 
troca de financiamento ou 
prestação de Qarantia~ a enti
dades finance1ras públicas in
ternas, o valor dos créditos a 
que ffzer jus em razão do cOn
trato de concessão. 

Art. 23. O Poder Legislativo 
que autorizar a concessão 
fixará os critérios para a co
brança de pedágios. as distân
cias entre os postos arrecada
.dores e as categorias de veí
culos. em função do desgaste 
que provocam nas estradas. 

Parágrafo único. o concessi~ 
onário arrecadará os valores e 
registrará' como ingresso seu o 
produto arrecadado. cujo mon
tante integrará Suas receitas 
para efeito de acerto periódi
co de contas. 

Art. 24 .· Esta lei entra em 
vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 

Art. 25. Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

uu~t1 fi_cação 

o artigo 175 da constituição 
dispõe expr~ssamente que: 

"Af-.t. ··175". Incumbe ao Po
der Público. na forma da 
lei, diretamente ou sobre
gime de concessão. ou per
missão, sempre através de 
licitação, a prestação de 
serviços públicos. 

_Parágrafo único. A lei 
d1Spora sobre: 

I - o regime das empresas 
concessionárias e permis
sionárias de serviços pú-

' 
t 
• 
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"blicos. o carãter especial 
de seu contrato e de sua 
prorrogação. bem como as 
condições de caducidade. 
fiscalização e rescisão da 
concessão ou permissão: , 

II os direitos dos 
usuários; 

III- política tarifária; 

IV - a obrigação de man
ter serviço adequado." 

Encontra-se inserido. portan
to, em dispositivo constitu
cional especifico. não apenas 
a reserva à Administração. no 
tocante à prestação de servi
ços públicos. mas também ore
gime dessa prestação. o requi
sito da licitação, para a hi
pótese de a Administração não 
prestar tais serviços direta
mente, bem assim o comando ao 
legislador ordinário, para a 
regulamentação das concessões 
e permissões. 

É usual, entre os administra
tivistas, a divisão dos servl
ços públicos em duas grandes 
vertentes. A primeira compre
ende os serviços "próprios do 
Estado", que incluem aqueles 
relacionados com as atribui
ções do Poder Público. Desta
cam-se entre eles os serviços 
de saúde públ1ca, se9urança, 
poiícia e justiça. Sao eles. 
como regra, prestados direta
mente por órgãos do Estado, 
porquanto trazem subjacente o 
poder de imoério estatal. como 
requisito indispensável a sua 
eficácia. 

De outra parte, colocam-se os 
serviços "impróprios do Esta
do". denominação utilizada 
para abarcar um sem-número de 
ati v idades. também v o 1 ta das 
para o atendimento à~coletivi
dade, mas que. com ganho de 
eficiência e com economia de 
recursos públicos, podem ser 
prestadas· por órgãos descen
tralizados do Estado ou ter 
sua execução transferida a 
particulares, que os executem 
mediante remuneração, sob re
gulamentação e controle do Po
der Público. 

Uá vem de muito o clamor na
cional pelo aumento da efi
ciência na prestação de sevi
ços ~úblicos, quer com respei
to aqueles executados direta
mente por órgãos estatais, 
quer no que concerne àqueles 
cuja execução é transferida a 
particulares. Do mesmo modo, 
já é longa a história da insu
ficência crónica de recursos 
públicos para atender às ne
cessidades da população brasi
leira ou relatos e comprova
Ções de má aplicação dos,re
cursos arrecadados do sofrido 
contribuinte. 

Diante de tal quadro, a au
torga de concessão de serv1ço 
p~lo Poder Público. a particu
lares, coloca-se como um meio 
eficaz de redirecionamento da 
aplicação de recursos públi
cos, ao mesmo tempo em que a 
Administração reserva a si o 
poder de regulamentar os ser
viços concedidos. Do mesmo 
modo se colocam as concessões 
de ob'ra. através das quais, o 
combalido erário é substituí
do~ no papel de financiador de 
obras públicas e no papel de 
receptor das tarifas ou preços 
Qerados pelos serviços, por 
ageis empreendedores privados. 

As diversas definições de 
serviços concedidos convergem 
em uma só dlreção. são eles 
serviços públicos. executadbs 
por particulares, mediante uma 
concessão. o particular os e
xecuta, ~endo como contrapar
tida o pagamento. pelos 
usuários. de tarifas. Os risco 
da concessão são assumidos 
pelo particular e a execução 
dos serviços se faz em nome do 
particular. Todavia, a re~ula
mentação e a fiscalização dos 
serviços concedidos permanecem 
nas maos do Poder Público. uma 
vez que a autorga se d~ tendo 
em vista o interesse coletivo 
e não o interesse particular 
ou a capacidade financeira do 
concessionário. Há que acres
cen~ar que enexiste transfe
rência de propriedade de bem 
algum pelo Poder Público ao 
concessionário. O concessioná
rio assume os ónus. os riscos 
e os frutos da concessão. 

A Constituição de 1967, com a 

~~~~~~~n~fdanie1~. E~;n~~S~~njá 
dispunha sobre·a matéria, em 
seu ar_:t i_go 167: 

"Art. 167. A lei disporá 
sobre o reQime das empresas 
concessionarias de serviços 
públicos federais, estadu
ais e municipais~ estabele
cendo: 

I obrigação de manter 
serviço adequado; 

II -tarifas que permi
tam a justa remuneraçao do 
capital~ o melhoramento e a 
expansão dos serviços e as
segurem o equilfbrio econó
mico e financeiro do con
trato; e 

III- fiscalização perma
nente e revisão periódica 
das tarifas. ainda qú~ es
tipuladas em contrato ànte
rior." 

Observe-·se que o legislador 
constit~cional cuidou, então, 
de remeter a matér"i a das con
cess_Q§3,s para o legislador 
ordinário, delimitando, entre
tanto. desde logo, obrigações 
e parâmetros, tais como a ma-

nutenção de serviço adequado, 
a _justa remuneração do capi-
tal, através de tarifas- de
vendo estas ~ssegurar, ade
mais, o melhoramento e a ex
pansão dos serviços. Há previ
são, pois, para a fiscalização 
permanente dos serviços e para 
a revisão periód1ca das 
tarifas. 

O legislador constitucional 
de 1988 não se afastou muito 
desse caminho. Como se viu, o 
art. 175 da Constituição de 
1988 introduziu a obrigatorie
dade da licitação, sempre que 
houver outorga de serviços 
concedidos. A par disso, de
terminou que, dentre as matéi
a$ de que se iria ocupar o le
gislador ordinário. tivesse 
lugar de destague o contrato, 
sua prorrogaçao, as condições 
de caducidade. fiscalização e 
rescisão. Determinou. ainda, 
que o legislador ordinário 
dispusesse acerca dos direitos 
dos usuários de serviços 
concedidos. 

A proposição que ora oferece
mos à consideração desta Casa 
do Congresso Nacional objetiva 
atender aos ditames do art. 
175 da Constituição, no que 
tange às concessões de servi
ços públ ices e de obra 
pública. A concessão de servi_
ço público é definida no art. 
2~ do Projeto, como a transfe
rência da prestação de serviço 
público. feita pela Adminis
tração a uma pessoa física, a 
uma entidade particular ou a 
uma entidade estatal que exer
ça atribuições fora da esfera 
política-administrativa do po
der concedente. Por seu turno, 
o art. 21 do Projeto define a 
concessão de obra pública como 
aquela mediante a qual recur
sos privados são utilizados 
para a realização de uma obra 
pública. mediante gestão em
presarial e fiscalização do 
Poder Público. 

Na elaboração do presente 
Projeto de Lei, tivemos a ven
tura de receber, após solici
tação nossa, inúmeras suges
tões do insigne publicista 
Celso António Bandeira de Mel
lo, que, com patriotismo e es
pírito público. entregou-se 
com denodo à árdua tarefa de 
ex2minar versão preliminar da 
proposta. As alterações suge
ridas pelo grande jurista. fo
ram em sua esmagadora maioria, 
acatadas. R_e_cebemos, a i nda, 
sugestões do eminente jurista 
José Afonso da Silva. tendo 
algumas delas sido incorpora
das ao texto. Visamos. com is
so. submeter a esta Casa uma 
proposta de legislação adequa
da aos tempos atuais, escor
reita em sua juridicidade e 
constitucionalidade e apta a 
entrar em vigor, após a incor
poração dos aperfeiçoamentos, 
que certamente os nossos no-

-
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bres Pares no Congresso Nacio
nal oferecerão. · 

As diretr1zes constftucionais 
foram plenamente atendidas no 
texto do Projeto. Minudenciou~ 
se a questão das tarifas e dos 
contratos, assim como as obri
gações dos concessionários. 
Cuidou~se também com minúcias, 
da extinção do contrato de 
consessão ou e das conseqOên
cias jurídicas decorre~tes. 
?or ou~ro lado, a concessao de 
obra pública mereceu lugar de 
destaque, voltando-se para a 
construção, reforma, amp11a
ção, conservação e exploração 
de quaisquer obras públicas, 
exceto aquelas atingidas por 
vedação constitucional. Em 
face de sua natureza, restrin
giu-se a outorga de concessões 
de obras públicas a empresas 
brasileiras de capital nacio-
nal. tal como definidas no 
art. 171 da Constituição. 

Estamos certos de que a pre
sente proposição irá oferecer 
~ Naçãq brasileira um·conjunto 
de normas de proteção. no que 
tange à correta prestação de 
ser~fços públicos, ao mesmo 
tempo em que oferecerá ao Es
tado meios, dotados de trans
parência inequivoca. para 
trans~erir, com muito mais in
tensidade, atfvidades para o 
setor privado. sem prejuizo do 
dever de fiscalização estatal 
sobre esses serviços. Conta
mos, assim, com o apoio dos 
nossos·nobres Pares desta Ca
sa. para a iniciativa. 

Sala das Sessões, 18 de outu
bro de 1990. - Senador Fer
nando Henrique Cardoso 

~(À Comissão de constituí
çao, Justiça Cidadania -
decisão ter"minativa), 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -o projeto lido será 
publicado e remetido à Comis
são competente. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Vutahy Magalhães. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES (PSDB 

ocorrer no último dia do prazo 
estabelecido para o pronuncia
mento do Presidente. mediante 
a sanção com vetos parciais. 

são estes vetos o leitmotiv 
da nossa intervenção. Todavia, 
para que sua análise não se 
restrinja à superficialidade 
da reprovação pura e simples ~ 
alguns dos vetos apostos. e 
permita instrumentalizar uma 
amadurecida justificação para 
a derrubada de alguns deles. é 
de fundamental importância que 
se restabeleçam, através de 
uma retrospectiva hlst6r1ca. 
algumas verdades essenciais à 
compreensão da utilidade e da 
relevância da manutenção da 
lógica interna do_ projeto do 
Congresso. 

Ao inserir na Carta Magna o 
inciso V do art. 170, no Capi
tulo que trata "Da Ordem Eco
nómica e Fin.~mceira", e o art. 
48 das Disposições Transitá-· 
ria~. o constituinte pretendeu 
conferir às relações de consu
mo o caráter de questão con
creta de justiça social em es
treita e efetiva vinculação 
com os princípios básicos que 
reQem os direitos humanos nos 
pa1ses civillzados. 

A abordagem da matéria, até 
então discutida no plano pura
mente económico, por um ângulo 
inteiramente novo. assumia, à 
luz do enfoque constitucional, 
extraordinária . importância, 
uma vez compreendida no con
texto estrutura1 de um Pais 
onde.cada vez mais os ~idadãos 
que se pretendem iguais peran
te a lei o são progressivamen
te desiguais frente ao poder 
eeon6mico. 

Isto porque a sociedade bra
sileira exercita o seu papel 
de consumidora dentro de uma 
economia fortement~ oligopoli
zada, atrelada a uma politica 
de rendas extremamente perver
sa, em ~ue a única mercadoria 
reconhecidamente barata é o 
fator trabalho, o que resu1ta 
num elemento des~tabilizador 
da balança que mede o equi1f
brio das relações de troca, 
sempre em detrimento da parte 
mais frágil: o consumidor. 

SA. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na primeira 
quinzena de agosto próximo 
passado, o Congresso Nacional, 
atendendo a dispositivo conti
do na Constituição Federal, 
aprovava o texto legal que 
institufa no Brasil o Código 
de Defesa do Consumidor e o 
encaminhava ao Presidente da 
República para sanção. 

o Brasil é um país onde as 
rotinas de produção, na ânsia 
desenfreada do lucro máximo e 
fácil. vêm sistemática e la

_mentavelmente desprezando os 
beneffcios decorrentes dos in
vestimentos em tecnologia, 
virtualmente capazes de aumen
tar a vida útil dos bens e 
serviços colocados no merca~o. 

As expectativas da sociedade 
brasileira deslocavam assim o 
seu eixo de atenção do Legis
lativo para o Executivo, en
quanto aguardavam a fina11za
ção do processo, o que viria a 

Ao contrário, uma vez ultra
passados os esforços dinamiza
dores da economia que caracte
rizaram a fase de instalação e 
de consolidação do parque in
dustrial bras1leiro nas déca
das de c i nqOenta e sesse·nta e 

esgotada a fase de expansão 
dos investimentos em projetes 
de desenvolvimento e moderni
zação com a participação do 
BNDES nos anos setentat a di
nâmica produtiva se estagnou 
na mediocridade do capitalist
mo de Estado e assumiu uma 
face selvagem. mediante a qual 
forjou condições inaceitáveis 
para as relações de consumo. 
São exemplos recorrentes a ob
solescência programada e o 
baixo padrão de qualidade dos 
bens e serviços ofertados. 

A escassez de recursos desti
nados à pesquisa, o desloca
mento do exéedente acumulado 
para o mercado financeiro. ao 
invés da natural realimentação 
do segmento produtivo sob for
ma de reinvest1mentos. bem 
como as restrições às importa
ções, vieram associar-se à i
nexistência dos mecanismos 
básicos de sustent·ação da eco
nomia capitalista~ como a pro
cura da maximizaçao dos rendi
mentos de capital via incre
mentos de produtivídade, apri
moramento dos bens e serviços 
produzidos e a eficiência na 
concorrência. 

Vale dizer que. num quadro da 
mais absoluta ausência de me
canismos de controle de quali
dade efetivos,' as bases estru
turais do sistema de produção, 
legitimadas pela omissão go
vernamental no seu dever de 
tutelar a proteção ao consumi
dor, favoreceram o divõrcio 
entre a busca do desejável a
primoramento. das estruturas 
produtivas e o grau de confia
bilidade e transparência das 
relações de consumo. conforme 
verificado nas economias hão 
periféricas. 

Nessa contradição essencial, 
os grandes grupos de interesse 
económico foram buscar as ra
zões imediatas para a criação 
de fontes de pressão. com vis
tas a abortar do texto do Con
gresso os avanços que presu
miam maior respo~sabilidade no 
processo produtivo e de dis
tribuição. 

Assimy a prática de mercado 
vinha demonstrando à exaustão 
que não seria possível conti
nuar encaminhando as questões 
pertinentes ao direito do con
sumidor sem que. a priori, se 
procedesse ao reconhecimento 
efetivo desta área específica 
e atual do Otreitoy a partir 
de um tratamento articulado da 
matéria. Entenderam os consti
tuintes que tal tratamento de
veria ser cristalizado em le
gislação igualmente específi
ca. capaz de substituir com 
vanta~ens as inúmeras leis. 
portarias e decretos esparsos, 
que teoricamente deram susten
tação à matéria e resultaram 
no mais absoluto descontrole 
das sociedade sobre os crimes 

l 
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económicos cometidos contra o 
cioadão anónimo em seus negó
cios diários. 

Logo, o principal avanço ofe
recido pelo tratamento dispen~ 
sado pelos legisladores cons
tituintes à proteção do consu
midor foi justamente aquele 
decorrente da natureza concei
tual do entendimento adotado 
para sua inserção na Consti
tuição Federal. enquanto maté
ria concreta de justiça soetal 
(art. 170, inciso V). 

A preocupação mais emergente 
d9s Senhores Constituintes di
Zla respeito à oportunidaae de 
se utilizar o novo instrumento 
constitucional como meio efe
t·;vo de nortear, em seus pr-in
cipies normativos, o desorde
nado espaço juridico-econômico 
em que se processavam as rela
ções de consumo. 

Os ganhos sociais decorrentes 
dessa abordagem ficaram logo 
evioenciados no prime1~o ~ro
jeto aprovado. a partir de i
niciativa de minha au~oria, o 
PLS nA 97/89, aprovado pelo 
Senado Federal em 16 de aQosto 
de 1989, e enviado à Camara 
dos Deputados. de onde retor
nou sob forma de substitutivo, 
reiatado pelo Deputado ~oaci 
Góes, também do meu partido, o 
PSDB. 

Nunca antes na história re
cente deste Congresso um as
sunto mob11izou tanto as opi
niões. Pelas múitiplas inter
faces que apresentava. pela 
natureza difusa dos interesses 
que rep~esentava. pelo alcance 
do que se propunha, como o có
digo de Defesa do Consumido~. 

A experiência de presidir a 
Comissão Temporária do Código 
me ensinou uma lição fru~ife
ra. Foram meses de ouvir. de 
aprender. de estreitar os la
ços com os mais diversos seg
mentos da sociedade civí1. 
numa manifestação clara da 
força do modelo politico par
ticipativo. exatamente ~os 
moldes doutrinários preconiza
dos pela social-democracia. 

Natural. pois, que as pres
sões- foram muitas e nem sem
pre pelos canais competentes -
se fizessem senti·r, dado a· que 
a vigência do .. códi r;~o em sua 
pleni"tude. fria· implicar a 
ruptura de antigas e viciadas 
formas de relacionamento entre 
agentes econômicos e consumi
dores. afetando com maior du
reza e vigor o lucro não las
treado na competência inerente 
à lógica capitalista. 

Durante. os últimos dias de 
tramitação do código, o Gover
no federal definiu e divulgou 
amplamente a nova política in
dustrial e de comércio exteri
or. 

Tal fato. de importância ca
pital para a redefinição dos 
rumos de nossa economia, fez 
presumir uma utilidade imedia
ta oara o código. no tocante à 
realimentação do processo pro
dutivo. a partir da possibili
dade de aferição e aperfeiçoa
mento de testes de qualidade 
voltados à segurança dos pa
drões frente ao grau de compe
titividade nos mercados mais 
exigentes. A questão das van
tagens comparativas ganhava, 
assim, a indispensável ~elação 
de complementariedade, em vir
tude da introdução de novos 
mecanismos de controle da so
ciedade sobre o resultado da 
atividade produt1va. 

Outro tema que guarda estrei
ta relacão de pertinência com 
as questões de direito do con
sumidor é a legislação anti
truste. cujos primeiros passos 
vinham sendo dados à época da 
fase final de tram1tação do 
código e que deveria compor. 
juntamente com a polft1ca in
dustrial e de comércio exte
rior. importante apoio à rees
truturação das relações de 
consumo. 

É bom lembrar que. se tivés
semos uma consistente 1egis1a
ção nesta área, os grandes la
ti,cfnios não teriam agido com 
a desenvoltura que exibiram no 
episódio da liberação do preço 
do leite no mês de julho des~e 
ano quando, tão logo anunciada 
a extinção dos controles de 
p"reço. os ol igopol istas se u
niram e estabeleceram preço 
cartelizado em todo o territo
rio nacional, numa ação afron
tosa e lesiva ao consumidor 
brasileiro. 

Na oportunidade. um economis
ta norte-americano, em entre
vista à Folha de S. Pau
lo, declarou que. se· fato se
melhante ocorresse nos Estados 
Unidos, parafso da tradição 
capitalista. a resposta do Go
verno seria. sem dúvida, ca
dela para todos, independente
mente do grau de riqueza e po
derio económico que pudessem 

. ostentar l ... 

Logo, era normal que pressões 
e equívocos deliberadamente 
agregados ao processo fossem 
separados durante a tramitação 
da matéria. 

Entretanto, a 1 guns erros 
básicos foram comet1dos em 
termos de estratégia e. acre
dito, acabaram por determinar 
a frustração parcial do 
projeto. 

Um desses equfvocos foi a 
falta de ocupação do espaço 
político naturalmente gerado 
pelo tema junto à opinião 
pública. Para contorná-lo. se
ria necessária a obtenção de 
espaços nos meios de comunica-

ção sustentados pelo poder e
conómico e. no atual momento 
histórico, particularmente 
hostias ao pensamento político 
dissidente das classes 
dominantes. Ao acreditar que a 
falta de espaço na imprensa 
poderia ser compensada pelo 
intenso trabalho desenvolvidó 
diretamente junto aos diferen
tes segmentos da sociedade ci
vil, mediante convocação para 
depoimentos na Comissão, par
ticipações em debates, seminá
rios e congressos de defesa do 
consumidor. acolhimento de e
mendas e subscrição de ante
projeto elaborado por JUristas 
e entidades representativas de 
consumidores, produtores, dis
tribuidores e prestadores de 
ser~iços. criou-se um .vazio 
pol1t1co cujo preyo foi o re
passe para a op1nião pública 
de informações distorcidas 
quanto à tramitação da maté
ria. à própria origem do pro

.jeto e à essência dos avanços 
propostos. 

Uma reflexão a pósteriori 
eyidencia o des~certo da deci
sao e reforça a tese de que 
teria sido vital o enfrenta
mente da máquina da mídia, 
posto que. futuramente, este 
espaço seria ileQitimamente 
ocupado por grupos de pressão. 
de forma a confundir as opi
niões pública e parlamentar, a 
primeira vu1neráve1 aos meios 
de comunicação enqua"nto canais 
de acesso ao p~ocesso decisó
rio. e a segunda, premida·pelo 
regime de urgência estabeleci
do para votação da matéria. 
Não menos grave foi o fato de 
ter o Senado desQualificado o 
parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania 
sobre a questão de ordem quan
to à designação de Comissão 
Mista para elaboração de Códi
go de Defesa do Consumidor. 
quando esta Casa jâ havia a
provado o texto do Projeto de 
Lei do Senado Federal nQ 
97/89. versando sobre·a· maté
ria. na estrita observância ao 
dispositivo constitucional. 

Naquele parecer. a CCJC con
cluía "pela procedência da 
questão da ordem" e, em 
conseqüência, pela impossibi
lidade de a Comissão Mista, 
designada em sessão do Con
gresso Nacional de 9-S-89, en
quanto ta 1 ,. apresentar qua 1-
quer propos.i ção. tendo em vis
ta o vfcio de que padece na 
sua origem". E finalizou. a
duzindo ·que: "Ademais, deverá 
a Presidência enviar o projeto 
aprovado no âmbito desta Casa 
à Câmara dos Deputados para 
que esta delibere a respeito. 

Sala das comissões. 30 de no
vembro de 1989" . 

Não foi o·que o.correu. A Co
missão Mista foi mantida e o 
processo legislativo subverti-
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do. E isto abriu espaço para 
os retrocessos a oue nos refe
rimos, quando fa1amos em frus
tração parcial do projeto. 

Tínhamos, assim, na -expressão' 
de alguns emissários do poder 
económico temporariamente tra
vestidos em ardorosos repre
sentantes dos interesses dos 
consumidores. não o Código i
deal mas o Código possível. 
ou~ para utilizar a linguagem 
dominante nos périplos empre
endidos pelos Plobbistas~. o 
Código palatável ao Executivo 
e ao empresariado. 

Desta forma se esvaziaram. 
mediante artifícios jurídicos. 
as conquistas incorporadas 
pelo projeto original. 

Agora. com os vetos apostos 
pelo Presidente da República, 
temos a pá de cal naquilo que 
um dia recebeu de conceituados 
e experientes juris~as. com 
atuação destacada no campo do 
Dire1to Econõmico. a exemplo 
do Professor Luis Amaral. as 
qualificações de moderno. ade
quado e consistente. 

À exceção dos. vetos previsí
veis §§ e 1~ e 2~ do art. s~. 
ar-ts. 15. 27 e 109, aqueles 
que mereceram rejeição no Pa
recer do Vencido, Senador Dir
ceu Carneiro. por· serem fla
grantemente inconstitucionais 
ou por vícios redacionais e 
inconsistência técnico-jurídi
ca, os demais têm por finali
dade completar a estratégia de 
encolhimento. habilmente con
duzida pelo poder económlco no 
tocante ao alcance do., Código. 

As razões aue fundamentam os 
vetos carecem de convencimento 
pela fragilidade da argumenta
ção e pelos fre~üentes equivo
cas de interpretação. sempre 
em detr-imento da parte mais 
frágf 1. 

Direitos básicos do consumi
dor. como a facu1dade de par
ticipar e opinar sobre as po
líticas QUe os afetam direta
mente. Toram autoritariamente 
afastados pelo poder de veto. 
numa intervenção incompat;vel 
com as formas civilizadas de 
democracia participativa. 

A pretexto de servir à moder
nidade, seção qUe versa sobre 
a proteção à saúde e à segu
rança do consumidor foi muti
lada ao ser vetado·o disposi
tivo que obrigava a imediata 
retirada do mercado de produto 
ou serviço que apresentasse 
alta periculosidade, numa fla
grante divergência entre as 
concepções do Congresso e do 
Executivo no tocante a formas 
de valorar a vida e a existên
cia humanas. Ao sobrepor a ne
cessidade de modernização ao 
sagrado dever do Estado de 
proteger e valorizar a vida 

dos seus cidadãos. perdeu o 
Executivo por esquecer que a 
vida e a liberdade devem pre
valecer sobre quaisquer outros 
valores e interesses. 

Um dos principais avanços do 
Código no campo da definição 
da amplitude da responsabili
dade patrimonial. o estabele
cimento de critérios para a 
desconsideração da personali
dade juridica em condições es
pecfflcas. perdeu objetividade 
e remeteu o juiz à desconfor
tável situação de não ter em 
quem fazer recair a responsa
bilidade de indenizar. pela 
ausência de norma explicitado
ra. 

Aliás, durante a tramitação, 
a questão foi exaustivamente 
discutida apõs provocação do 
Senador Roberto Campos. Aquela 
oportunidade, o Relator se va
leu da legislayão comparada e 
afastou qua1squer dúvidas 
quanto à consagração da 
prática de tal procedimento 
juri'dico, mesmo em "pafses
templos" do capitalismo, como 
é o caso dos Estados Unidos da 
América, onde a jurisprudência 
adota o referido instituto 
desde o século passado. 

Muitos outros avanços vitais 
para a eficácia do Codigo como 
instrumento efetivo da prote
ção ao consumidor, tais como a 
multa civil, o controle abs
trato e preventivo das 
cláusulas contratuais gerais, 
a publicidade enganosa ou abu
siva e tantos outros disposi
tivos que traduziam a amplitu
de e o alcance real do instru
mento. ficarão irreparavelmen-. 
te prejudicados a prosperar a 
manutenção do veto. 

Assim, eu gostaria de apelar 
a cada um dos senhores, no 
sentido de que uma reflexão 
coletiva se faça, visando a 
derrubada dos vetos que com
prometem a consistência do 
projeto com relação à finali
dade a que se d~stina. 

Esgotada a trabalhosa fase de 
negociação dos vetos, o papel 
do Legislativo · não se 
completa. Urge manter o tema 
permanentemente em pauta, pro
vocando. sempre que 
necessário. o questionamento 
construtivo junto às bases da 
sociedade civil. de modo a 
propiciar, a divulgação desta 
relevante conQuista da socie
dade~· que não deve ficar res
trita aos circules limitados 
da burocracia oficial, mas sim 
ganhar as ruas e fncorporar o 
cotidiano das relações de 
consumo. 

O Sr. Gerson Camata - Permi
te-me v. Ex~ um aparte? 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - Pois 
não. Ouço com todo o prazer o 
aparte de V. Ex~ 

o Sr. Gerson Camata - Nobre 
Senador uutahy Ma~a1hães~ a
companhei o esforço de V. Ex~ 
por ocasião da discussão e 
posterior aprovação do Código 
de Defesa do consumidor nesta 
Casa. V. Ex~ foi quase que um 
pioneiro, foi um batalhador 
esforçado para que o Congresso 
Nacional, atendendo àquilo que 
determina a Constituição, ela
borasse um documento moderno 
para regulamentar as relações 
entre os que consomem e os que 
produzem e vendem no Srasi1. 
Esse esforço de V. Exa e de 
tantos outros Parlamentares. 
Deputados e Senadores, fez com 
que, num tempo quase recorde. 
- se colocarmos em comparação 
com outros instrumentos legais 
que ainda não foram regulamen
tados -. saisse daqui um docu
mento moderno, avançado até 
para o País. Vamos supor que 
hajam alguns pontos até exage
rados. mas são necessários, 
neste momento, nas .. relações 
entre o consumidor e'o produ
tor no Brasil, até por que 
nós. consumidores. ficamos 
~antes anos sob o tacão dos 
produtores e dos vendedores. 
Portanto, está na hora de o 
consumidor ter um pouco de a
vanço nos· seus di reí tos~ A re-
1açao entre o consumidor e o 
produtor se inicia no super
mercado, na venda da esquina. 
Quando o consumidor brasileiro 
tiver mais direitos. for mais 
conscientizado. ele vai exigir 
produtos melhores e mais bara
tos, para fazer com que a com
petição ou a possibilidade de 
competição dos produtos brasi
leiros no mercado externo tam
bém melhore com o aperfeiçoa
mento do produto no mercado 
interno. com o aumento da pro
dutividade e da qualidade do 
produto. concordo com os pon
tos expost_os por V. Ex.i!. Há ne
cessidade de o Congresso rea: 
firmar essa sua posição. E 
claro que os grandes monopó
lios brasileiros querem muti
lar esse Código; eles querem 
destruir esse instrumento que 
dã ao consumidor um poder de 
guerra, de fogo, contra a per
manente má qualidade. o preço 
caro que os produtores impõem 
a nós, consumidores 
brasileiros. ontem mesmo, li 
no Uornal do Brasil a noticia, 
até parecia não ser verdadei-
ra, que as lojas dos 
grandes shopping centers do 
Rio de Janeiro e São Pau1o co
meçaram a vender roupas para o 
verão e que. enquanto nos Es
tados Unidos se compra um ter
no por trezentos dólares. os 
ternos brasileiros estão sendo 
vendidos por mil dólares, 
qUando oS nossos operários não 
ganham nem um décimo do que 
ganham os operários americanos 
no setor de confecções. Então. 

1 
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há necessidade de que o consu
midor brasileiro disponha des
se instrumento, que é o Código 
do qual v. ExA foi um dos re
latores, pa~a gue possamos. 
a~é dentro da propria filoso
fia que o Presidente deseja 
implantar, de modernização do 
Pais, obrigar a indústria e a 
produção a se modernizarem, 
podendo, assim, oferecer pro
dutos melhores por preços mais 
baratos. Vamos lutar para que 
o Código seja mantido intacto. 
para que esse instrumento não 
falte aos consumidores nesta 
hora em que eles precisam tam
bém participar da luta para 
modernizar o Pais. Cumprimento 
V. Exa pela oportunidade da 
sua fala. 

O SR. .JUT AHY MAGALHÃES A-
gradeço a v. Ex~. Senador Ger
son Carnata. 

Vamos ver se há uma reflexão 
por parte dos Srs. Senadores a 
respeito dos vetos apostos 
pelo Senhor l="restdente da Re
Pública ao projeto~ inclusive 
fugindo, até certo ponto, dos 
compromissos da Liderança do 
Governo Quando da votação des
sa matéria. porque. de surpre
sa. vi que havia uma coordena
ção para que fosse aprovado na 
1n~egra o substitutivo que 
veio da Câmara, impedindo 
qualquer modificação do Sena
do. A autoria do projeto tinha 
sido minha. Portanto. a trami
tação final seria no Senado. 
Houve esse entendimento, in
clusive com algumas Bancadas 
do Senado, e conseguiram votar 
na íntegra o projeto que veio 
da Câmara. com a condição de 
que o substitutivo não seria 
vetado. enquanto que. se fosse 
aprovada a proposta do Senado, 
o Código seria vetado. Depois, 
apesar do compromisso da Lide
rança do Governo, vários vetos 
~oram apostos ao projeto, ve
tos que não vieram cooperar em 
nada com a modernização da Lei 
do Código de Defesa do 
Consumidor. Pelo. contrário. 
vieram trazer grandes prejuí
zos ao consumidor brasileiro. 
Daf a tentativa de levar essa 
questão ao conhecimento dos 
Srs. Senadores, para que, re
Tletindo sobre esta matéria, 
possamos fazer um trabalho 
junto aos Srs. Deputados. a 
fim de que os vetos não sejam 
aprovados nesta Casa. 

Sr. Presidente. 1i também. 
outro dia, com surpresa, nos 
jornais, que a autoria do Có
digo de Defesa do Consumidor 
era do Senhor Presidente da 
República, quando, na realida
de, o Senhor Presidente da Re
pública ·só apôs alguns vetos 
ao Código. Agora, tudo vem de 
lá. Outro dia, falávamos sobre 
a questão das crianças 
menores. o Estatuto, de auto
ria do Senador Ronan Tito, 
também é do Executivo. A Lei 

de Custeios e Benefícios da 
Previdência Social é também de 
iniciativa do Executivo. se
riam todos benefícios dados 
paternalisticamente pelo Se
nhor Presidente da República, 
quando sabemos 'que a origem 
dessas leis foi no Congresso 
Nacional. Assim. todas as me
didas que o Congresso Nacional 
toma o.Executivo assume a sua 
autoria. Sobre o trabalhador 
ru~al. as emissoras veiculam 
que, "s;;rracas ao Presidente da 
Repúb11ca e aos atuais diri
gentes. vamos ter um salário 
mínimo". Isto está na Consti
tuição desde outubro de 1988. 
também é resultado do trabalho 
do Legislativo. 

s~. Presidente. ·foca 1 i zarei , 
nesta oportunidade, outro 
assunto. úá o abordei algumas 
vezes, mas gostaria de fazê-1o 
de novo. com ma1s ênfase - a 
questão das pesquisas 
eleitorais. 

Sem medo de me to~nar repeti
tivo, volto .a insistir num 
tema que. além de mim, vários 
Senadores têm abo~dado neste 
plenário: o real siQnificado 
das pesquisas ·eleitorais, a 
possibilidade de sua manipula
ção e sua influência no elei
torado brasileiro. 

A verdade é que, nas recentes 
eleições para Governador, em 
vários Estados. a comparação 
entre o que previam as pesqui~ 
sas, inclusive as de boca de 
urna. e os res~1tados reais 
dão margem a· grandes 
preocupacões. 

Quando candidatos considera
dos favoritos, com grandes ín
dices de preferênc~as nas pes
quisas, não conseguem confir
mar essa vantagem nas urnas. 
sem que nenhum incidente de 
campanha justifique a mudança 
de atitude do eleitorado, a 
suspeit~ _imedíata que se le
vanta é a- de que esteja ocor
rendo manipulação de. dados e 
de informações, não só pelos 
institutos de pesquisas, como 
também pelos meios de comuni
cação, numa tentativa de indu
zir a populãção a votar nos 
candidatos previamente esco
lhidos para serem vitoriosos. 

Situações desse tipo ocorre-
ram em vários Estados. Em al
guns deles·, os vitoriosos nas 
urnas conseguiram, com suas 
vitórias. demonstrar os erros 
das pesquiss e dos noticiários 
delas decorrentes. 

No meu Estado, a Bah1a. du
rante a cam-panha. as pesqu 'i sa 
do Ibope e o noticiário da 

Rede Globo indicavam, o tempo 
todp, uma vit6ria esmagadora 
do candidato do PFL. Em certos 
e prolongados momentos. essa 
vitória se daria por uma mar-

gem de mais de um milhão de 
votos. 

A campanha desse candidato, 
como não poderia deixar de 
ser~ foi toda lastreada nos 
números apresentados pelas 
pesquisas e na presunção de 
que se tratava de um candidato 
imbative1. 

Quais foram as conseqüências 
da divu1~ação constante e in
contestada desses números? 

Todos, na Bahia, conhecem as 
malvadezas do Sr. Antônio Car
los Magalhães, consubstancia
das nas incontáveis perseQui
ções políticas que ele perpe
trou todas as vezes em que es
teve no poder, em que pese a 
imagem que tentou apresenta~. 
nestas eleições. de politico 
ternura. 

Com medo dessa pe~seguição, 
dezenas de prefeitos e cente
nas de vereadores de pequenos 
municípios. justamente os que 
mais dependem das boas graças 
do Governador, além de deputa
dos estaduais, bandearam-se de 
nosso lado para apoiarem o 
candidato que julgavam anteci
padamente vito~ioso. 

Nas duas semanas que precede
ram as eleições. a Rede 
Globo e o lbope repetidamente 
informaram aos baianos que o 
Sr. Antônio Carlos Magalhães 
seria facilmente eleito no 
primeiro turno. 

Mesmo na divulgação das pes
quisas de boca de urna. 
atribuiu-se a este candidato 
50% da preferência do eleito
rado total. computados, inclu
sive. os votos brancos e nu
los, dando a diferença na vi
tória do Sr. Antônio Carlos 
Magalhães, da ordem de 600 mil 
votos. 

Abertas as urnas, tais previ
sões foram cabalmente desmen
tidas pelos votos apurados. 

o Sr. Antônio Ca~los Magal
hães, na verdade, saiu-se vi
torioso apenas nos pequenos 
municípios e em Feira de 
Santana. 

A _grande debandada dos opor
tunistas, fisiológicos e ame
drontados. levados pela idéia 
de uma vitória inevitável, a
cabou sendo a responsável pela 
vitória de quem demonstrou ser 
muito ruim de urna, pois, ape
sar de toda a manipulação, a 
vitória no primeiro turno foi 
garantida por uma margem de 
pouco mais de quarenta mil vo
tos, menos de 1% dos votos 
válidos. num colégio de seis 
milhões de eleitores! 

Ainda que os equívocos ocor
ridos nas previsões pudessem 
ser debitados a falhas.técni-
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cas das pesquisas. sem nenhuma 
má-fé, o que diz~r do que a
conteceu durante as apurações? 

tor se ele estava votando em 
determinado candidato porque 
ele foi anunciado como o 
provável vencedor, em função 

Nos primeiros dias da apura- das pesquisas._ estaria pres
ção. apesar de os resultados' tando uma Qrande contribuição 
das urnas já mostrarem que a para a di seus são dessa 
possibilidade de um segundo matéria. Alguns jornais fize
turno não estava descartada. ram isso, evidentemente sem o 
a Rede Globo divulQaVa insis- tratamento técnico de uma pes
tentemente a vitoria de seu Quisa, e a. quantidade de ele1-
candidato preferido logo no tores que dizem que votaram em 
primeiro turno. determinado candidato para não 

perder o voto é enorme. 
Da mesma forma. mesmo com o 

resultado das urnas a 
desmenti-lo~ o Diretor do Ibo
pe veio a publico declarar que 
a vantaQem do candidato em 
questão sobre a soma dos votos 
dos demais seria superior a 
duzentos mil votos. 

É evidente aue ta1 declaraÇã~ 
poderia ter como efeito desmo
bilizar a fiscalização que se 
fazia necessária. em razão ·do 
quase empate verificado na 
apuração. 

Não se trata. lembro mais uma 
vez. de chorar ou justificar 
derrota! Se houve. como os fa
tos parecem demonstrar. indu
ção de votos em vários Esta
dos. o Congresso precisa tomar 
medidas urgentes par2 que, nas 
prõximas eleições, isso não 
seja posslvel. 

O processo de realização e 
divulgação de pesquisas tem de 
ser disciplinado! . 

Não adianta dizer que os ins
titutos.de pesquisas são im
parciais e que erram de boa
fé. Eles podem atê errar de 
boa-fé, o que é discutível~ e 
vários candidatos, mesmo vito
riosos. como o Sendor Odacir 
Soares~ reeleito por Rondônia. 
estão discutindo. na Jutiça, 
como S. Ex~ mesmo nos relatou 
em plenário.· a prOpós-ito de 
proce~so que move contra o I
bope por fraude em pesquisas. 
Mas. a i nda que os . i ns t i tu tos 
errem de boa-fé, a utiliz~o 
que se faz de suas previsões 
equivocadas tem efeito extre
mamente nocivo sobre o proces
so eleitoral. 

Por sinal. o Oiretor do Ibope 
tem opinião interessante sobre 
a influência das pesquisas. 
Para ele, conforme entrevista 
à revista IstoE/Senhor desta 
semana, as pesQuisas influen
ciam apenas indiretamente as 
eleiç6es. atingindo .os empre
sários. os políticos. a mili
tância e a mfdia. O eleitor 
não sofreria influência nenhu
ma~ caso contrário todos os 
candidatos situados em primei
ro lugar nas pesquisas teriam 
vencido. Trata-se, evidente
mente, apenas de mais uma 
opinião. Se o Oiretor do Ibope 
tivesse, nas pesquisas de boca 
de urna, acrescentado uma 
questão. perguntando ao elei-

A propósito da boa-fé dos 
institutos de pesquisa. por 
ou~ro 1ado, é interessante 
também lembrar a polémica que 
envolveu o 1bope e o Data Fo
lha a respeito das pesquisas 
em São Paulo. Naquela ocasião·. 
o Dlretor do Ibope, nas 
páginas de O Globo, acusou o 
Data Fo.1 ha de subordina r o re
sultado das pesquisas à linha 
editorial da Folha de S~ 
Paulo. Quando os próprios ins
titutos trocam acusações desse 
tipo, e sinal de que algo de 
errado, realmente. está aco~ 
tecendo nessa área .. 

Sr. Presidente, o congresso 
Naciona1. na próxima legisla
tura, Já com os representantes 
eleitos nas últimas eleições. 
deve debruçar-se sobre este 
assunto e dlscfplinar legal
mente essa questão. 

Fatos como os que vimos e re
latamos não podem continuar a 
ocorrer nos próximos pleitos, 
sob pena de desgastar ainda 
mais a confiança da população 
nos politicaS e o processo 
eleitoral. 

-A decisão de quem deve gover
nar o Municfpio, o Estado e o 
Pais deve ser do eleitor, não 
dos institutos de pesquisas e 
dos órgãos de comunicação. 

Sr. Presidente, o resultado 
do meu estado deu a vitória ao 
Sr. Antônio Carlos Magalhães 
por 43 mil votos, muito dife
rente do que anunciavam as 
pesquisas de opinião. Esse re
sultado tem surpreendido aque
les que acompanham a po1\tica, 
que acompanharam o desenrolar 
das pesquisas e da campanha QO 
meu estado: aqueles que. fora 
da Bahia, pensavam que a vitó
ria ia ser por mais de 1 mi
lhão de votos. Mas chegamos a 
esse resultado final, que, 
mesmo na divulgação, tem dado 
a impressão de acerto da pes
quisa. porque não dão o resul
tado global, fazem~a diferença 
entre o primeiro e· o segundo 
colocados. para dizer gue a 
pesquisa acertou. Isto e um 
absurdo, um erro de informa
ção._ Ai_ já se trata até de uma 
ação criminosa, informar mal à 
opinião pública. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res. a realidade é que o Sr. 

António Carlos Magalhães con
seguiu vencer. mas venceu com 
número de votos inferior ao 
que eu obtive como candidato 
ao Senado na eleição anterior. 
com mu1to menos eleitores na 
Bahia. e a metade dos votos 
que o Sr. Waldir Pires recebeu 
como governador do estado. 
50% ou um pouco mais de 50% do 
eleitorado baiano não votou 
para governador. Ele perdeu 
por uma 1arga diferença devo
tos brancos e nulos, porque, 
como disse. vai ser ruim de 
votos assim no cafundÕ-de
judas. 

Por isso. quero que o Brasil 
conheça a realidade do meu 
estado. Vou sugerir à Comissão 
de Constituição. Justiça. e Ci
dadania convoque os diretores 
dos institutos de pesquisa de 
oplnião para conversarmos so
bre o que ocorreu nessas elei
ções e, juntos. procurarmos 
encontrar uma so1uçáo para que 
tal fato não se repita no 
futuro. 

Era o que tinha a dizer. sr. 
Presidente. 

(Muito bem!) 

Durante o discurso do 
Sr. Jutahy MagalhAes. o Sr. 
Pompeu de Sousa, 3g 
Secretário. deixa a cadeira 
da presidência, que é ocu· 
pada pelo Sr. Nelson Car
neiroo, P!'esidente_. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Encontra-se na Casa o 
Sr. Oziel Rodrigues carneiro. 
suplente convocado para preen
cher a vaga ocorriQa na Repre
sentação do Estado do Pará. em 
face da nomeação do Senador 
Jarbas Passarinho para e_xercer 
o cargo de Ministro de Estado 
d8. Justiça. 

O diploma de S. Ex~ foi enca
minhado à Mesa e será publica
do de acordo com o disposto no 
Regimento Interno. 

É o seguinte o diploma 
encaminhado à Mesa: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Designo os Srs~ sena
dores Alexandre Costa, Wilson 
Martins e·-. Meira Filho para 
comporem a comissão que deverá 
introduzir S. Ex~ no plenário, 
a fim de prestar o compromisso 
regimental. (Pausa.) 

Honra-nos com a sua presença 
o l1ustre Ministro da Justiça. 
Senador Jarbas Passarinho. 

Acompanhado da Comissão, 
o Sr. Oziel Rodrigues car
neiro dá entrada no recin
to. prestando junto à Mesa 

* 
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o seguinte 
regimental 

compromisso 

"Prometo guardar a Cons
tituição Federal e as leis 
do Pa1s, desempenhar fiel e 
lealmente o mandato de Se
nador que o povo me confe
riu e sustentar a União. a 
integridade e a independên
cia do Brasil."' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Declaro empossado Se
nador da RePOblica o nobre Sr. 
Oziel Rodrigues Carneiro, que 
integrará. no Senado, a Repre
sentação do Estado do Pará. 

A partir deste momento, S. 
ExA passará a participar dos 
trabalhos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Sobre a mesa. comuni
cação que será lida pelo Sr. 
1 ,g; Secretário. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a 
Vossa Excelência, à vista do 
disposto no art. 7~ do Regi
mento Interno, Que, assumindo 
nesta data a representação do 
Estado do Pará. em substitui
ção ao Senador Jarbas Passari
nho. adotarei o nome parlamen
tar abaixo consignado e inte
grarei a bancada do PDS. 

Atenciosas saudações. - Oziel· 
carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -O expediente que aca
ba de ser lido vai à 
pub 1 i cação. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Oziel Carneiro. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS -
PA. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. meu estimado e 
querido amigo Senador e Minis
tro. Jarbas Gonçalves Passari
nho. as pessoas que aQui vie
ram prestigiar a minha chegada 
a este Senado: 

Alegra-me a grande honra de 
integrar a Representação do 
Estado do Pará no Senado Fede
ral r 

Estou consciente da responsa
bilidade assumida e que se 
torna ainda maior, porque o 
faço na cátedra do Senador e, 
hoje, Ministro da Justiça, 
úarbas Passarinho intelec
tual e politico- cuja atua
ção, nesta Augusta caSa, tem 
sido exemplo de inteligência, 
dedicação à causa pública. às 
obrigações parlamentares e de 
admirável comportamento ético. 

Ao homenagear minha esposa 
Altair, aqui presente, faço 

lembrar que não soU -o primeiro 
de minha familia a -ter a honra 
de representar o Estado do 
Pará no Parlamento Nacional. 
Meu saudoso pai Pedro ~arneiro 
de Morais e Silva foi· Senador 
e faleceu no exercic.io do man
dato de Deputado. Meu irmão 
Armando Carneiro, foi Deputado 
Federal em várias legislatu
ras. A referência · tem dois 
objetivos: o primeiro .é home
nagear a ambos e o segundo, 
apresentar-me com a declaração 
de ~ue a minha or.igem é de uma 
famil ia de pol iticos. · 

Sr. Presidente. Srs: Senado
res. no exercfcio dó mandato, 
esforçar-me-ei para fortalecer 
as muitas amizades que já pos
suo entre V. Ex~s e. tambfom. 
para conquistar outras. Esfor
car-me-ei o suficiente para, 
na sabedoria e na experiênc~a 
de V. Ex~s aprender as lições 
QUe me permitirão poder ser 
útil ao meu Estado do Pará, à 
nossa Amazónia, tão falada e 
de povo tão mal recompensado 
e. fi na 1 mente. ser. út i 1 ao 
nosso Brasil. 

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

Durante o discurso do 
Sr. Ozie1 Carneiro, o Sr. Nel· 
son Carneiro. Presidente, def
xa a cadeira da presidência. 
aue é ocupada pe1o Sr. Pompeu 
de Sousa, 3~ Secretário. 

COMPARECEM 
SENADORES: 

MAIS os SRS. 

Ronaldo Aragão Oziel Car-
neiro- Moises Abrão- Lavoi
sier Maia - Mauricio Corrêa -
Márcio Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - A sessão fica suspen
sa por três minutos, para os 
cumprimentos ao nosso novo 
Colega. 

(Suspensa às 15 horas e 
27 minutos. a sessAo é rea· 
bert a às 15 horas e 30 
minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está reaberta a 
sessão. 

Sobre a mesa. comunicação que 
será lida pelo Sr. 1~ 
Secretário. · 

É lida a seguinte: 

Of. n-'!. 31/90 Brasília, 1'"& de 
outubro de 1990 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, comu
ninco a Vossa Excelência, para 
os devidos fins, a indicação 
do Senhor Senador Oziel Car
neiro. como membro das Comis
sões ·Permanentes, Temporárias 

e .Mistas dada a vacância do 
Senhor Senador Jarbas Passari
nho. 

Aproveito a oPortunidade para 
renovar a vossa Excelência 
protestos de consideracão e 
apreço. .senador A1berto 
Hoffmann. Vice-Líder do PDS. 

O · SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Serão feitas as subs
tituições solicitadas. 

Sobre a .mesa. requerimentos 
que serão lidos pelo Sr. 1~ 
·secretário~ 

São lfdos os seguintes: 

REQUERIMENTO N~ 362, 
DE 1990 

Nos termos do art. 172, inci
so I do Regimento Interno, ·re-' 
queira a inclusão, em Ordem do 
Dia, do ProJeto de Lei do Se
nado n~ . 63/89 cujo prazo. na 
Comissão de serviços .de Infra
Estrutura já se acha esgotado. 

Sala das Sessões. 18 de outu
bro de 1990.. - Yutahy Maga
lhães. 

REQUERIMENTO NO 363. 
DE 1990 

Nos termos do art. 172, 1nci
so I do Regimento Internoy re
queiro a inc1usão. em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei do Se
nado n~ 145789. cujo prazo, na 
Comissão de comissao de Assun
tos Sociais já se acha 
esgotado. 

Sala das Sessões, 18 de outu
bro de 1990. ~utahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- Os requerimentos li
dosy serão incluídos oportuna
mente em Ordem do Dia. 

Sobre a mesa. requerimento 
que será lido pelo Sr. 1-'!. 
Secretário. 

É 1 i do e aprovado o 
seguinte: 

REQUERIMENTO NO 364, 
DE 1990 

Senhor Presidente, 

Solicito. nos termos do ar.t. 
55, item III da Constituição 
Federal, autorização para 
ausentar-me dos trabalhos da 
Casa, no perfodo de 19 de ou~ 
tubro a 12 de .novembro, do 
corrente ano, para breve via
gem ao exterior, Qnde irei 
participar, em Lisboa - Portu
gal, do seminário 11 0 Bras i 1 
Novo que oportunidades?·", 
promovido pela Associação In
dustrial Portuguesa, conforme 
programa anexo. 
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Esclareço que visitarei~ tam
bém, outros países da Europa e 
Taiwan, onde manterei contatos 
com autoridades daquelas 
nações. 

Brasflia -DF. 17 de outubro 
de 1990. Senador Albano 
franco. 
ExmR- Senhor 

Senador Albano F.ranco 

Confederação Nacional da In
dWstria no Rio de Janeiro 

Av. Nilo Peçanha, 50-34~ andar 

Rio de Janeiro 

Seminário "O Brasil Novo
t:;ue Oportunidades?" 

Exm~ Senhor, como é do conhe
cimento de V. ExA o Presidente 
Collor de Mel lo desloca-se a 
Portugal a partir de 20 de ou
tubro p.f. 

A Assoc1ação Industrial Por
tuçues~ prepara-se para rece
ber o Presidente Collor e no 
contexto da viagem, realizar 
um Seminário o qual terá lugar 
no dia 22 de outubro p.f. no 
Pavilhão de Congressos da AIP. 
sobre: 

"O BRASIL NOVO 

QUE OPORTUNIDADES?" 

Seria para nós uma grande 
honra e um ~rande prazer rever 
o meu Exm Amigo. em Lisboa 
por ocasião da visita do Pre
sidente e garantir a sua cola
coração no referido Seminário. 
nos Painéis dedicados às 
"Relações Económicas Bilate
rais" e 110portunidades Ofere
cidas pelo Mercado Brasileiro 
à Luz da sua Nova Realidade". 

Em anexo enviamos a estrutura 
do programa provisório deste 
eveoto, esperando poder contar 
com~a sua prestimosa colabora
ção. 

Ficamos na expectativã das 
suas prezadas notfcias que. 
por razões que se prendem com 
a organização deste evento. 
lhe solicitamos sejam tão bre
ves quanto possível. 

Com os nossos melhores cum
primentos. subscrevemo-nos em 
grande apreço. De V. Ex 4 , mui
to atentamente, o Presidente 
da AIP. - ~orge Rocha de 
Matos. 

O BRASIL NOVO 

QUE OPORTUNIDADES?" 

22 de outubro de 1990 

Programa 

9h - Abertura do Secretariado 

9h30min - Painel Empresarial 

Relações econômicas bilaterais 
e as oportunidades de investi
mento e comerciais 

Moderador: Duarte Ivo Cruz 
AIP/COPRA! 

Oradores: . -Pedro Rebelo de 
Sousa · - Banco Fonsecas & 
Burnay 

António Carlos Borges 
Comércio de S. Pau1o 

Conf. 

Uosé F, Araújo Llma· -Clube 
dos Empresários do Brasil 

Fernanda Pires da Silva 
Imoblliãrla Construtora Grão
Pará 

Manuel Teixeira de Abreu 
Planco 

Antônio Amaro de Matos 
Financeira .Portuguesa 

Soe. 

11h30min 
café 

Intervalo para 

13h30min- Almoço volante 

14h30min - Painel Empresarial 
-Continuação aos Trabalhos 

15h- Exposição sobre a Polí
tica Econômica- "Brasil Novo" 

Por sua Excelência o Presi
dente Co11or, de Mel lo 

16h15mi n 
café 

Intervalo para 

16h30min Interven~ões de 
Representantes do Governo Bra
sileiro seguidas de debate· 

17h30min- Sessão de Encerra
mento 

Ministro do comércio e Turfsmo 

Presidente da Associação In
dustrial Portuguesa 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Aprovado o requeri
mento. fica concedida a licen
ça solicitada. 

Está findo o período destina
do ao Expediente. 

Passa-se à 

'ORDEM DO DIA 

A Presidência comunica ao 
Plenário que, em obediência ao 
disposto no art. 10. § 10, da 
Resolução n~ 157, de 1988. as 
matérias constantes dos itens 
e, 11 , 12. 13 e 18 da Ordem do 
Dia só poderão ser apreciadas 
após a votação dos vetos apos
tos aos Projetes de Lei do DF 
n~s. 39, 41 e 45, de 1990, 
constantes dos itens 1 a 3, 
respectivamente. 

Os referi dos veto·s ti v eram 
seus prazoS de 30 dias de tra-

mitação no Senado esg;tados 
passando a impedir, nos termoS 
do art. 4~. in fine, da citada 
Resolução~ a .apreciação de ou
tras materias de interesse do 
Distrito Federai. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- Item 1: 

PROJETO OE LEI DO DF 

NA 39, OE 1990 

(Incluldo em Ordem do Ola, 
nos termos do art. 10, ,§. 10, 
da Resol~ção n~ 157, de 1988 

Votação, em turno único, 
do veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 39, 
de 1990, que dispõe sobre o 
r~juste de vencimentos e 
salarios dos servidores ci
vis da administração dire
ta, autárquica, fundacional 
e indireta do Distrito Fe
deral, e dá outras provi
dências. 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
de 12 de setembro ú1tlmo. 

A Presidência esclarece ao 
Plenário que o veto exige. 
para sua rejeição, o vo't-o 
contrário da maioria absoluta 
da composição da Casa, em vo
tação secreta. 

Os Srs. Senadores que votarem 
"sim" estarão aprovando o pro
jeto, os Srs. Senadores que 
votarem "não" estarão rejei
tando o veto. 

Em votação o veto. 

Os Srs. Senadores podem ocu
par qualquer lugar, de vez que 
a votação não é nominal. 

O Sr. Marco Maciel -Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
sousa) - Concedo a.palavra ao 
nobre.Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. 
Pela ordem.)- Sr. Presidente, 
apenas para orientação da Ban
cada. v. Ex.a poderia, mais uma 
vez, anunciar a matéria que 
vai ser votada? Se possível, 
gostaria também que v. Ex~ in
formasse- inclusive para me
lhor conhecimento da Bancada, 
no caso daQueles que desejarem 
manter o veto -, como deverão 
fazê-lo. 

O SR., PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - O veto se refere ao 
Projeto de Lei do DF n~. 39, de 
1990, que "Dispõe sobre o rea
juste de vencimentos e salá
rios dos servidores civis da 
administração direta, autár
quica, fundacional e indireta 
do Distrito Federal, e dá ou-

1 
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tras providências". Consta da 
Ordem do Dia o avulso respec
tivo. · 

Os Srs. Senadores que votarem 
"simu estarão apr-ovando o ve
to, os Sr-s. Senadores que vo
tarem "não" estarão rejeitando 
o veto. · 

Passa-se à votação do veto. 

Os Srs. Senadores podem vo
tar. (Pausa) 

(Procede-se à votaçj§o.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Votaram sim 11 Srs. 
Senadores. e não 8. 

Não houve abstenção. 

Total: 19 votos. 

Não há quorum. 

Vamos suspender a sessão por 
10 minutos e acionar a campal
nha fazendo um apelo para que· 
~odes os Srs. Senadores que se 
encontrzm na Casa, em suas 
várias atividades, venham ao 
plenârio, para que o assunto 
seja definitivamente resolvi
do. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 ho~as e 
38 minutos. a sessão ê rea~ 
bert a às 15 horas ê 48 
minutos.) 

O SR. 
Sousa) 
sessão. 

PRESIDENTE (Pompeu' de 
- Está reaberta a 

Vai-se repetir a votação do 
item 1 da pauta da Ordem do 
Dia~ referente a veto parcial 
ao Projeto de Lei do DF n~ ~9 
de 1990. 

Os Srs~ Senadores que votarem 
"'s1m" estarão aprovando o ve
to; os que votarem "não" esta
rão rejeitando o veto. 

Peço aos Srs. Senadores ocu-· 
pem qualquer lugar, de vez que 
o voto não é nominal, para se 
proceder à votação. (Pausa) 

Os Srs. Senadores podem vo
tar~ (Pausa) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) Votaram , 23 Srs. 
Senadores. 

Ainda não há número. A vota
ção fica adiada. 

Todas as matérias em fase de 
votação ficam adiadas. 

São os seguintes os itens 
adiados: 

- 2-

Veto Total 

PROJETO DE LEI DO DF 

N-2 41, DE 1990 

(IncluídÔ em Ordem do Dia, 
nos termos do art .· 1 o~ § 1 o. 
da Resolução nR 157, de 1988) 

Votação. em turno único, do 
veto total aposto ao Projeto 
de Lei do DF nR 41. de 1990, 
de a~tor1a d~ Senador Maurício 
Correa, que regulamenta o art~ 
39 da Constituição, relativo 
ao regime jurídico dos servi
dores das fundações públicas 
do Oistri to Federal, e dá ou-· 
tras providências. 

-3-

Veto Parcial 

PROJETO DE LEI DO DF 

N.tl. 45, OE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 10, § 10, 
da Resolução n~ 157, de 1988) 

Votação, em turno único~ do 
veto -pã-i"'cial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 45. de 1990, 
que dispõe sobre o regime ju
rídico dos servidOres civis 
das fundações públicas do Dis
trito Federal, e dá outras 
providências. 

- 4 

PROJETO CE CECRETO LEGISLATIVO 
NO 22, CE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 376, e, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 22~ de 1989 (n~ 155/86, na 
Câmara dos.Oeputados). que a
prova o texto _da Convenção n.t~. 
147 da Organização Internacio
na 1 do Traba 1 ho - OIT. sobre 
normas mínimas da -Marinha Mer
cante, adotada em Genebra. em 
1976, durante a Sexagésima Se
gunda Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho~ 
tendo 

PARECERES orais e sob n~ ~06, 
de 1990, das Comissões: 

de Relações Exteriores e 
_Defesa Nac1onal - 1Q 
pronunciamento: concluindo por 
diligência junto ao Ministério 
do Trabalho e audiência da Co
missão de Constituição. Justi
ça . _e Cidadania; 2.2 
pronunciamento-: favorável 
quanto ao mérito; e 

de_Constituição, Justiça e 
Cidadania, Pela constituciona
lidade e juridicidade. 

-s-
PROJETo CE DECRETO LEGISLATIVO 

NO 37, de 1990 

(Incluído em Ordem do 
Dia nos termos do art. 376, e, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do 
Projeto de Decreto legislativo 
nQ 37~ de 1990 (n~ 131/89, na 
Câmara dos Deputados), que a
prova os textos do Acordo de 
Cooperação Científica. Técnica 
e Tecnológica e do Protocolo 
Complemen~ar ao Acordo de Coo
peração Científica, Técnica e 
Tecnológica~ celebrados em Ma
puto, em 1 de junho de 1989. 
entre o Governo oa República 
Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular de 
Moçambique, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, eroferido 
em plenário ~a Comissao 

de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

-9 _ .. 

PROJETO CE LEI 00 SENADO 
NQ 166, DE 1990 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Lei do Senado n~ 
166, de 1990, de autoria do 
Senador Odacir Soares, quere
gulamenta o art. 174, §§ 3~ e 
4~ da Constituição~ tendo 

PARECER, proferi do em 
plenário, da Comissão 

de Assuntos Sociais, favo
rável ao projeto com emenda 
que apresenta de nA 1-CAS. 

- 10 -

PROJETO CE RESOLUÇÃO 
NO 52, CE 1990 

(Em regJme de urgência, nos 
termos do art. ~36, c 
do Regimento Interno~ 

Votação. em turnO único, do 
Projeto de Reso1ução nR 52, de 
1990 (apresentado'pela Comis
são de Assuntos Ecohômicos 
como conclusão de seu 
parecer), que autorize o Go
verno do Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir e colocar no 
mercado cinco·bi1h6es, cento e 
clnco mi1Qões de Letr~s Finan
ceiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul - LFT/RS. 

- 14 -

PROPOST6 CE EMENCA À 
CONSTITUIÇAO NO 3, CE 1989 

Votação~ em primeiro turno, 
da Proposta de Effierida à Cons-

·-=-
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tituição n~ 3, de 1989. de au
toria do Senador Marco Macie1 
e outros Senhores 'Senadores~ 
~ue acrescenta parágrafo ao 
art. 159 e altera a redação d~ 
ihciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

- 15-

PROPOSTA DE EMENDA À . 
C:ONSTITU.IÇÃO Ng 5, DE 1989 

Votação. em primeiro turno, 
da"Proeosta de Emenda à Cons
tituiçao n~ 5. de 1989, de au
toria do Senador Nelson Car
neiro e outros Senhores Sena
dores que dispõe sobre a remu
neração dos deputados estadu
ais e dos vereadores. 

16 

PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1989 

Votação. em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 6, de 1989, de au
toria do Senador Marcos Men
donça e outros 24 Senhores Se
nadores. que acrescenta artigo 
ao ~exto constitucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

- 17 

P~OPOSTA DE EMENDA 
A CONSTITUIÇÃO • 

NR 1, DE 1990 

Votação, em primeiro turno. 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 1. de 1990, de au
toria do Senador Márcio Lacer
da e outros Senhores senado
res, que acrescenta dispositi
vos ao Ato das Disposições 
Transitórias da Constituição 
Federal. 

19 

PROPOSTA OE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO NR 2, DE 1990 

(lnclu;da em Ordem do 

Dia nos termos do art. 358 

do Regi~ento Interno) 

Suspende· a aplicação do art. 
52 e altera o § 2~ do art. 64 
da Constituição Federal. (.2. 
signatário: Senador Mata
Machado.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Fica. em obediência a 
dispositivo da Resolução n~ 
157/88, sobrestada a aprecia~ 

ção dos itens 8, 11, 12, 13 e 
18 da Ordem do Dia. 

São os seguintes os itens 
cuja ·apreciação fi~ 
sobrestada: 

a-
PRoJETo DE LEI DO DF 

NA 53. 0E,1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 353, 

Parágrafo único, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. do 
Projeto de Lei do DF n~ 53, oe 
1990, de iniciat.iva do Gover
nador do Distrito Federal. que 
autoriza a Companhie 
Imobi r1ária de Brasil ia -.Ter
racap a doar os imóveis que 
especifica e dá outras provi
dências (dependendo de 
parecer). 

- 11 -

PROJETO OE LEI DO Df 
N&. 43, DE 1990 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 336, c. 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei ào DF n 2 43, de 
1990. de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
dispõe sobre o aproveitamento 
de servidores na carreira Ad

-ministração Pública da Funda
ção Zoobotãnica no Distrito 
Federal. ·criada pe1a Lei n.so. 
S2, de 29 de dezembro de 1989, 
e dá outras providências 
(dependendo de parecer). 

- 12-

PROJETO DE LEI DO DF 
Na 55, DE 1990 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 336, c 

Do Reglmento Interno) 

Discussão. em turno único, do 
Projeto de Lei do DF na 55, de 
1990, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal. que 
cria a carreira Assistência 
Uuridica das Fundações Públi
cas do 01strito Federal e seus 
cargos, fixa os valores de 
seus vencimentos e dá outras 
providências (dependendo de 
parecer), 

13 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NA 47. DE 1990 

(Em regime dé Urgência, 
nos termos do art. 336, c 

d.o Regimento. Interno) 

Discussão. em turno único, do 
Projeto de Resolução na 47, de 
1990, de autoria do Senador 

Fprnando Henrique Cardoso e 
outros Senhores Senadores, que 
dispõe sobre a realização de 
concurso público para o preen
chimento de cargos para a Câ
mara Legislativa do Distrito 
Federal e determina outras 
providências (dependendo de 
parecer). 

- 18-

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 33, DE 1990 

Discussão. em turno suplemen
tar do Substitutivo ao Projeto 
de Lei do DF n~ 33, de 1~90, 
de iniciativa da Comissão do 
Distrito Fed~ra1 (apresentado 
por sugestão do Deputado Au
gusto Carvalho), que dispõe 
sobre a criação de Quadro de 
Pessoal da Câmara Legislativa 
do Dlstrito Federal e dá ou
tras providências, tendo 

PARECER, sob n~ 296, de 1990, 
da comissão 

- Diretora, oferecendo a re
dação do vencido 

o Sr. ~utahy Magalhães sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - concedo a palavra ao 
nobre Senador Uutahy Maga
lhães. 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES (PSDB 
- BA. Pela ordem. Sem revisão 
do orador. ) - Já há bastante 
tempo. Sr. Presidente. venho 
repetindo a solicitação que o. 
Prodasen faça um estudo para 
colocar no painel, Quando da 
votação secreta, os nomes dos 
Senadores que votam. conforme 
existe no plenário , do 
Congresso. Logicamente, sem o 
voto dado nas votações secre
tas, não se pode identificar o 
voto. E algumas vezes já fui 
informado de que se estava 
tentando fazer isso. 

Pergunto ma1s uma vez: está 
tendo execuçao esse serviço 
para que haja identificaçao 
dos Senadores presentes à vo
tação secreta? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Estou sendo informado 
que o assunto está ainda em 
fase de estudos. 

O SR . UUT AHY MAGALHÃES - Em 
estudo já está há quase dois 
anos. Acho que já deu tempo 
até para se fazer um curso 
completo. Já está no momento 
de se saber se vão executar ou 
não. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - A Presidência tomará 
as devidas providências para 
que isso seja feito e 
informará a V. Ex~ no devido 
tempo. 

_7':_ 

-! 



Sexta-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1990 5699 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Item 6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 43, OE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 376, e. 
do Regimento Interno) 

Discussão. em turno úni
co, do Projeto de Decreto 
Leiislativo n~ 43, de 1990 
(n 181/90. na Câmara dos 
Deputados). que aprova o 
texto do acordo, por troca 
de notas. sobre concessão 
de um empréstimo pelo Va
pão, nos termos do plano de 
reciclagem financeira, ce
lebrado entre o Governo da 
República Federativa do 
Brasil e o Governo do Ja
pão, em Bras{1ia, a 10 de 
novembro de 1989 (dependen~ 
do de parecer) . 

Solicito ao nobre Senador 
Mário Maia o pareéer da Comis
são de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. 
Para emiti r parecer. ) Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 
vem a exame desta Comissão, em 
cumprimento do disposto no 
art. 103, 1. do Regimento In
terno do Senado Federal, o 
Projeto de Decreto Le~islativo 
nA 43, de 1990, que 'aprova o 
Texto do Acordo. por Troca de 
Notas, sobre Concessão de um 
Empréstimo pelo Japão, nos 
termos do Plano de Reciclagem 
Financeira, celebrado entre o 
Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo do 
Vapãc, em Brasflia, a 10 de 
novembro de 1989 11 

• 

O Acordo em epígrafe assegura 
a concessão de um empréstimo 
de até Y 64.057.000.000 
{sessenta e quatro bilhões e 
cinqQenta e sete milhões de 
iênes) pelo Fundo de Coopera
ção Económica de Ultramarina, 
uma das agências japonesas en
carregadas da aplicação dos 
recursos do denominado Fundo 
Nakasone. 

O empréstimo em questão, que 
só se tornará disponfvel me
diante a celebração de acordos 
de empréstimo entre ~ Fundo 
acima referido e a União, o 
Estado de Minas Gerais, as 
Centrais Elétricas de Goiás 
S.A. - CELG e a Empresa de 
Portos do Brasil S.A. 
Portobrás, destinar-se-á à a
plicação nos seguintes proje
tas: 

1 . ProJeto de I r ri gação do 
Nordeste- 7.596 

2. Projeto de Irrigação do 
0aíba II - 14.740 

3~ Projeto de Eletrificação 
Rura1 do Estado de Goiás -
12.832 

, 4. Projeto de Desenvolvimento 
do Porto de Santos- 28.889 

Prevê, ainda, o Acordo a con
cessão de: 

a) garantia da União dos em
préstimos constantes dos itens 
2. a 4~ acima; 

b) isenção de impostos e ta
xas 1ncidentes sobre os mesmos 
empréstimos e sobre os juros 
dele decorrentes: 

c) facilidades necessárias 
para assegur~r a entrada e a 
permanência no Brasil decida
dãos japoneses, cujos serviços 
possam vir a ser necessários 
no contexto do fornecimento de 
produtos e serviços previstos 
nos acordos de empréstimos. 

A- submissão do Acordo ao Con
gresso Nacional satisfaz a e
xigência do art. -49, I, da 
C :nsti tuição Federal, que a
t 1bui ao Legislativo compe
tência exclusiva para "resol
ver definitivamente sobre tra
tados. acordos ou atas inter
nacionais oue acarretam encar
gos ou compromissos gravosos 
ao património nacional". 

O Açor_do em questão, embora 
celebrado por Troca de~ Notas, 
tem natureza juridica de ato 
internacional, poSto Que cele
brado entre sujeitos de direi
to internacional público e ge
rador ~e direitos e obrigações 
regidas pelo Direi to -Interna
cional Público. 

O projeto de deçreto legisla
tivo em exame prevê ainda novo 
eXame pelo Congresso na hipó
tese de ser o Acordo alterado 
ou de ser revisto por qualquer 
ato ou ajuste complementar e 
assegura. em seu art. 2~. o 
exerclcio da competência pri
vativa do Senado Federal de 
que trata o art. 52, V, da 
Constituição Federal, relati
vamente aos ·acordos de. emprés
timos a serem celebrados com a 
União. o Estado de Minas Ge
rais. as Centrais Elétricas de 
Goiás S.A. - CELG e a Empresa 
de Portos do Brasil S.A. -
Portobrás. 

Assim, tratando-se de instru
mento internacional que gerará 
beneficias para os dois países 
signatários e nada identifi
cando no projeto do decreto 
legislativo que contraria a 
ordem jurídica nacional, somos 
pela sua aprovação, com a res
salva da substituição da 
Portobrás. ora extinta, pelo 
órgão similar que a sucede. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. 
Márfo Maia. o Sr. Pompeu de 
Sousa 3g Secretário, defxa 
a cadefra da presfdéncia, 
que é ocupada pelo Sr. Nel
son Carnefro, Presfdente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -O parecer conclui fa
voravelmente à matéria. 

Em disswssão o projeto. em 
turno único~ (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala
vra~ encerro a diScussão. 

A votação será feita oportu
namente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 7: 

(Incluido em Ordem do Dia 
nos termos do art. 
376, e, do Resimento Inter
no) 

Discussão, em turno úni
co, do Projeto de Decreto 
Leiislativo nA 42, de 1990 
(n 179/90, na Câmara dos 
Deputados}, que aprova o 
tex""to _do ajuste comp1 emen
tar entre o Governo da Re
pública Federativa do Bra
sil e o Governo da Repúbli
ca do Paraguai sobre a 
constituição de um proQrama 
de cooperação técnica, as
sinado em Assunção, em 10 
de novembro de 19B9 
(dependendo de parecer). 

Solicito ao nobre Senador Ro
naldo Aragão o parecer da Co
missão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

O SR. RONALDO ARAGÃO. (PMDB -
RO. Para proferir parecer.) -
Sr. Presidente, Srs. Senado
res, esta Comissão é chamada a 
pronunciar-se, conforme dispõe 
o art. 49, I, da Constituição 
federal, 59bre o texto do a
juste complementar celebrado 
entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Paraguai 
sobre a constituição de um 
Programa de Cooperação Técni
ca. assinado em Assunção, em 
10 de novembro de 1989. 

O ajuste complementar. em pau
ta implementa o Acordo de Coo
peração Técnic~ celebrado en
tre os dois' países em 27 de 
outubro de 1987, e aprovado 
pelo Decreto Legislativo n~ 
68, de 9 de novembro de 1989. 

Prevê ele a criação de um 
Grupo de Trabalho de Coopera
ção Técnica Binacional, inte~ 
grado por representantes de 
ambos os Governos, por repre
sentantes de outras autorida
des diretamente relacionadas a 
temas especificas, bem como 
por organismos técnicos nacio~ 
nais e representantes do setor 
privado. O Grupo de Trabalho 

----
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de Cooperação Técnica Einacio
na1 será coordenado pelos res
pectivos Ministérios das Rela
ções Exteriores e deverá ela
borar diagnósticos globais e 
setoriais representativos das 
necessidade de cooperação tec
nica de ambos os paises~ vi
sando à indentificação de pro
jetes especfficos a serem 
desenvolvidos~ 

Foi a matéria em pauta apro
vada pela Câmara dos Deputa
dos, tendo recebido pareceres 
das Comissões de Relações Ex
teriores. pela aprovação e de 
Constituição. ~ustiça e de Re
dação. que se manifestou pela 
boa técnica legislativa. cons
titucionalidade e juridicfdade 
do projeto de decreto legisla
tivo· oferecido pela Comissão 
de Relações Exteriores. 

Encaminhado o processado ao 
Senado Federal. cabe à Comis
são de Relações Exteriores 
desta Câmara A1ta apreciar a 
matéria no mérito. 

Dado o quadro de integração 
regional~ que vem há alguns 
anos se delineando na América 
Latina~ e que vem envolvendo. 
de parte do Brasil. delibera
dos espaços consubstanciados 
nas recentes iniciativas da 
polf~ica externa levada a cabo 
pelo Itamaraty. afigura-se-nos 
da maior importância a a~rova
ção do ajuste complementar em 
exame, objetivando-se. assim. 
a implementação do Acordo de 
Cooperação Técnica de 27 de 
outubro de 1987. celebrado en
tre·~rasil e Paraguai. 

O referido instrumento bila
teral possibilitará. ademais, 
a execução de programas espe
cfficos que contr1buirão para 
o desenvolvimento econõmico e 
social dos resçe.ctivos paises~ 
mormente em areas fronteiri
ças. conforme dispõe o art. 3~ 

Em face do exposto. e da im
portância do Paraguai, dada •a 
sua posição Qeográfica, para 
as relações exter1ores do Bra
sil, opinamos pela aprovação 
do Ajuste Complementar que ora 
apreciamos, no~ termos do pro
jeto de decreto legislativo em 
anexo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -O parecer conclui fa
voravelmente à matéria. 

Passa-se à discussão do pro
jeto. em turno único. 

Em discussão. (PauSa.) 

Não havendo quem peça a pala
vra, encerro a discussão. 

A votação será feita oportu
namente. 

O~ SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Peço a atenção do no
bre Senador Mauricio corrêa, 
porque vou responder à questão 
de ordem suscitada por S. ExA 

Na ·sessão do-dia 29 de junho. 
antes portanto do recesso par
lamentar. o nobre Senador Ju
tahy Magalhães, ãm questão de 
ordem, abordou assunto refe
rente à reunião da Comissão do 
Distrito· Federal. na qual es
tavam sendo argOidos os Srs. 
Wanderley Va11im e Marco Auré
lio. indicados pelo Presidente 
da República. respectivamente, 
para os cargos de Governador e 
Vice-Governador do Distrtto 
Federal. 

A questão foi decidida naque
la mesma oportunidade pela 
Presidência, então exercida 
pelo nobre Senador Alexandre 
Costa, no sentido de que a 
mesma deveria ser levantada no 
âmbito daquela comissão, e não 
no plenário do Senado. Da de
cisão do Presidente não houve 
qualquer manifestação em con
trãrlo do Plenário. . 

Ainda naquela mesma oportuni
dade, o nobre Senador Mauro 
Benevides, Presldente da Co
missão do Distrito Federal, 
reportando-se à questão de or
dem então formulada. prestou 

~~g~;le0ór~~~rri2~nig~ r:~8~~~ 
esclarecimentos ao Plenário, 
esclarecimentos esses apoiados 
e confirmados pelos Lideres e 
Membros da Comissão então 
presentes. 

Na sessãO realizada no dia 7 
de aQosto, o nobre Sr. Senador 
Maur1cio Corrêa. resportando
se ãquela questão de ordem, 
impetrou recursos à decisão da 
Presidência, tendo por objeti
vo. naturalmente. tornar sem 
efeito o decidido pela Comis
são. 

Esta Presidência. não só por 
considerá-lo intempestivo, co
mo pelas considerações emiti
das em seguida. da tribuna. 
pelo nobre Senador Mauro 6~ne
vides, esclarecendo que a mes
ma qu~stão fora levantada na
quele Orgão Técnico e por ele 
definitivamente decidida, dei
xa de conhecer do recurso im
petrado pelo nobre Senador 
Mauricio Corrêa, considerando 
o assunto definitivamente en
cerrado. 

Na sessão ordinária~realizada 
no dia 7 de agosto. o nobre 
Senador Maurfcio Corrêa, sob a 
alegação de que, Qna medida em 
que existe um Vice-Governador 
que automaticamente assumiu o 
cargo de Governador, falece ao 
Presidente da República compe
tência para indicar um novo 
Governador", levantou questão 

de ordem. pretendendo desta 
Presidência pronunciamento so
bre a constitucionalidade das 
indicações do Governador e do 
Vice-Governador do Distrito 
Federal e concluindo por soli
citar a suspensão da tramita
ção das respectivas Mensagens, 
se esta Presidência entender 
de ouvir sobre a matéria a 
douta Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

Nobre Senador Maurício Corrê
a, não há o que decidir. Foi 
justamente em· consideração à 
decisão desta Presidência, 
calcada em entendimentos mani
festados por v fxA, ~ue o 
Pres1dente da República enca
minhou ditas Mensagens ao Se

-nado Federa 1 . 

Reavivando os fatos em aten
ção aos demais senadores, pas
so a ler. no Diário do Con
gresso Nacional que reproduziu 
a sessão do dia 24 de abril do 
çorrente ano, aquela decisão. 
E uma decisão em que foi le
vantada uma dúvida sobre a in
quirição pela Comissão do 
Vice-Governador Wanderley Val-
1im para o exerciclo de cargo 
de Governador. Naqwela data eu 
decidi: 

"Apõio a tese do Senador 
Mauricio Corrêa de que o 
atual Vice-Governador con
tinua Vice-Governador no 
exercfcfo de Governado~ que 
não é Governador. Isso não 
impedirá a que o senhor 
Presidente da República en
vie um nome para ser 
Governador." 

Decidia eu isso no dia 24 de 
abri 1. 

Não há, portanto, o que 
decidir. Já esta Presidência 
se antecipara. acolhendo o 
próprio pronunciamento do no
bre Senador Mauricio Corrêa, 
de que o Vfce-G9vernaQ9r Wan
derley Vallim nao era Governa-
dor, . era Vi ce-Governador em 
exercício, e nessa quãlidade 
têm sido recebidas todas as 
Mensagens enviadas por s. Ex~ 
Oe modo que não há impedimento 
para que o Senhor Presidente 
da República, se assim- o en
tender. e já o fez. envie nova 
Mensagem ·i nd'i"Cafldo a 1 guém para 
ocupar a vaga de Governador, 
ainda que seja o Sr. Wanderley 
Vall im. 

Este é o despacho que a Mesa 
dá. 

o Sr. úutahy Magalhães -Sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Com a palavra v. ExA 

1 
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o· SR. dUTAHY MAGALHÃES (PSDB 
- BA. Pela ordem.) - Sr. Pre
sidente, não sei se entendi 
bem, v. ExA haverá de me des
culpar se eu estiver incindin
do em erro. A impressão •que 
tive é de que, na decisão. V. 
Exa afirma que o Senhor Presi
dente da República enviou uma 
nova Mensagem indicando o Sr. 
Wanderley Vallim para Governa
dor, já que ele não era 
Governador. Até af, concordo 
plenamente. 

Na questão de ordem que le
vantei naquela data, parece-me 
que foi 29 de junho, soube, 
por intermédio dos Senadores 
Pompeu de Sousa e Mauricio 
Corrêa, que a Comissão do Dis
trito Federa1 estaria decidin
do sobre a matéria a respeito 
do não cumprimento do disposi
tivo reg1mental que estabelece 
um prazo para a leitura da 
Mensagem até a inquirição da 
autoridade indicada. prazo que 
não estava sendo cumprido. 

Então, realmente o Senador 
Alexandre costa disse que se
ria interessante leVantar a 
questão de ordem na Comissão 
do Distrito Federal. Imediata
mente o Senador Pompeu de Sou
sa dirigiu-se à Comissão, mas 
o assunto já estava encerrado 
lá. 

Então. aqui novamente voltei 
não me recordo ·se o fiz em 
forma de questão de ordem, a 
abordar o assunto perante o 
Presidente em exercício, Sena
dor Alexandre Costa, sobre 
qual seria a atitude de S. ExA 
para fazer cumprir o 
Regimento. S. Ex~ disse que 
não teria nenhuma dúvida de 
cumprir o Regimento, porque 
realmente era necessário aque
le prazo de 72 horas para que 
nouvesse a reunião. E este 
prazo continuo reafirmando ho
je. dia 18 de outubro, não foi 
cumprido. 

A pergunta é exatamente esta: 
pode o Senado Federal votar, 
em plenário, matéria que. por 
eguívoco, foi votada na Comis
sao do Distrito Federal. des
cumprindo uma norma regimen
tal? Não é só a maioria da co
missão dizer: "Não. Nao vamos 
atender à questão de ordem. 
Não é fsto. Uma maioria não 
pode forçar a modificação de 
uma norma regimental. 

Ali. está claro, Sr. Presi
dente. Não há dúvida é só con
tar os dias, a leitura foi em 
tal dia e a sessão em tal dia. 
Então, é ver se as 72 horas 
estão cumpridas ou não. o pro
blema ê de decisão simples e 
não da vontade momentânea de 
uma maioria. E decisão da Pre
sidência a respeito de uma 
norma regimental ~ue é clara e 
não pode ser descumprida.-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Exatamente sobre essa 
parte inicial, de que não par
ticipei, apenas relatei, di
zendo que essa questão, então 
decidida pelo Senador Alexan
dre Costa, argüida por V. ExA 
foi no sentido de que a mesma 
deveria ser levantada no âmbi
to da Comissão. Diz V. Ex~ que 
não chegou a ser apreciada, 
porque~ quando o nobre Senador 
Pompeu de Sousa chegou, já es
tava encerrada a discussao. 

Ora, da decisão do Presidente 
Alexandre Costa não houve 
qualquer manifestação em 
contrário do Plenário. Sobre o 
assunto, V. Ex~ se manifestou 
antes da decisão de S. Ex~ di
zendo que era decisão da 
Comissão. V. Exa se opôs ao 
fato de ter sido feita a in
quirição dentro do prazo de 72 
horas antes do esgotado o pra
zo de 72 horas. 

O Senado~ Alexandre Costa. na 
Presidência, decidiu que isso 
era do âmbito da Comissão. A 
Comissão não· deliberou, pelos 
motivos que V. Ex~ acaba de 
alegar. Portanto. não houve 
nenhuma decisão em contrário 
àquela decisão do Senador Ale
xandre Costa. 

De modo que essa parte está 
vencida. 

,A Mesa não pode agora rea
brir. como V. Ex~ próprio re
fere, um processo que já deve
ria ter sido encerrado, uma 
fase processual que já está 
encerrada, que foi aquela de 
se abrir o prazo ou não. 

V. Ex~ acaba de ouvir: eu não 
participei. De modo que agra
deço a V. Ex~ a contribuição. 

O SR: dUTAHY MAGALHÃES - Sem 
querer dialogar com V. Exa ou 
com a Mesa. mas só para 
esclarecimento. Foi uma per
gunta direta e objetiva ao Se
nador Alexandre costa: se a 
matéria viesse para o Plenário 
do Senado porque eu já estava 
sabendo que já havia sido dis
cutida a questão na Comissão, 
qual seria a posição da mesa? 
E S. Ex~ falou, claramente, 
que ser.ia em atendimento à 
norma regimental. As expres
sões não são exatamente estas, 
mas o objetivo da pergunta foi 
este e o sen~ido da resposta 
foi este que estou dizendo. 

O Sr. Mauricio Corrêa - Sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE 
Carneiro) -Concedo a 
ao nobre Senador 
Corrêa. 

(Nelson 
· pálavra 
Mauricio 

O SR .. MAURICIO CORRÊA (PDT -
DF. Pela ordem. Sem revisão Po 

orador) - Sr. Presidente, so
bre ~ mesma matéria gostaria 
de dizer algumas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson 
Carneiro) Quero dizer que 
sobre essa fase inicial eu não 
tive nenhuma participação. 
Como se vé~· quem despachou f-o-i 
o Presidente Alexandre Costa e 
não houve recurso, dentro da 
comissão. contra a decisão to
mada pela pr6pria comissão. só 
isso. Df modo que, como sabe 
V. Ex , ficou encerrada a 
questão. 

Com a palavra v. Ex 4 

o Sr. Mauricio Corrêa Eu 
gostaria. Sr. Presidente, de 
deixar bem clara a minha 
posição. 

Em primeiro lugar, em relacão 
à questão de ordem que V. txa 
acaba de citar, mencionou que 
eu mesmo em plenário. no que 
tange ao encaminhamento da no
meação do sr. Va11im, teria 
afirmado e v. Ex 4 acompanhou o 
meu raciocinio que nada impe
diria que. se o Presidente en
caminhasse outro nome, o Sena
do o votasse. 

É verdade que V. Ex~ disse. e 
ê verdade, que sustentei. na
quele instante. esse ponto de 
~ista. -

Só que me permitiria dizer, 
Sr. Presidente~ que. naquele 
instante~ estabeleci uma li
geira confusão com o art. 14 
das Disposições Constitucio
nais Transitarias. que trata 
exatamente das nomeações dos 
Governadores dos Estados que 
se originaram dos Territórios, 
porque entendia que, havendo 
disposição legal. no caso lei 
complementar, que definia a
quela situação, era possfvel 
ao Presidente da República in
dicar outro nome uma vez que o 
Governador que teria sido por 
Sua Excelência anteriormente 
nomeado era demissivel ad 
nu tum. 

Esta questão, e volto atrás, 
ainda é polêmica, 1nclusive há 
posições contrárias aqui. no 
Senado.. Houve um grande debate 
em to~no do assunto. O nobre 
Senador José Paulo Bisol le
vantou uma argumentação muito 
séria, discordando, inclusive, 
do meu ponto de vista. e a 
questão, hoje, se encontra. 
salvo engano. sob a relataria 
do Ministro Célio Sarja do Su
premo Tribunal Federal, depen
dendo, portanto, de decisão 
até hoje. E uma questão 
controvertida. 

A questão relativa ao Governo 
do Distrito .Federal está no 
art. 16 das Disposições Cons
titucionais Transitórias: 
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foi votada porque não houve 
número. 

O SR. ~OSE FOGAÇA- Sr. Pre
sidente, está acontecendo aqui 
que o Governador do Distrito 
Federal veta e a casa obstrui, 
não dando quorum necessãrio, 
quando. na verdade, os assun
tos do Distrito Federal é que 
deveriam. tão-somente e1es, 
ficar sobrestados pelos vetos 
apostos a projetes de lei do 
Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - E é isto o que ocor
re. nobre Senador. Apenas se 
constatou na primeira votação 
que não havia quorum na Casa. 
Não havendo quorum, não se po
deria examinar qualquer proje
~o em fase de votação. fosse 
qua1 fosse. 

O SR. ~OSE FOGACA- Nada im
pede a V. ExJ: colÕque-·em vota
ção os projetas de' resolução 
de interesse das outras Unida
des da Federação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Desde Que V. Ex~ re
queira a inversão da pauta e o 
Plenário a aprove. Na próxima 
sessão~ v. fxA poderá requerer 
a inversão da pauta, e se vota 
preferentemente o projeto. 

O SR. ~OSÉ FOGAÇA - É o que 
vou fazer. Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Hugo Napoleão. 
(Pausa. ) 

S. ExA não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Uamil Haddad. (Pausa.) 

S. ExA não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauricio Corrêa, por 
permuta com o nobre Senador 
Mário Maia. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A (PDT -
DF. Pronuncia o seguinte 
discurso. S.em revisão do 
orador.)- Meus agradecimentos 
ao Senaaor Márlo Maia. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res, gostaria de dizer algumas 
rápidas palavras sobre a nome
ação do Senador Jarbas Passa
rinho para o cargo de Ministro 
da Justiça. 

Creio não ser imperceptfvel, 
mesmo aos Senadores não fami
liarizados com a ciência do 
Direito, a noção do ~ue seja a 
posse ou a propriedade. 

Ta1 e, no e-i1tanto, o alarga
mento dos conceitos entre si, 
que dois dos mais eminentes 
tratadistas e filósofos do Df
re 1 to, na época em que o as
sunto aflorou como discUssão 
acadêmica, se debateram numa 
porfia ~ue até hoje é analisa
da, questionada e às vezes não 
compreendida por muitos. 

Estas duas figuras inesquecf
veis de todos nós~ presentes 
em qualquer manual de Direito, 
são Savigny e Ihering. 

Enquanto o primeiro alicerça
va as bases de sua teoria no 
subjetivismo, o outro cons
tru1a, para rebater aauele, 
todo o seu argumento no 
objetfvismo. 

Vale dizer. enQuanto Savigny 
entendia que a posse só se ca
racterizava com o corpus e 
o ah1mus domini, Ihering admi
tia que a posse era "o exercí
cio de um poder sobre a coisa 
correspondente ao da proprie
dade ou de outro direito real" 
(Orlando Gomes Idéias Gerats 
Sobre a Posse. ed. .Forense. p. 
23). 

Ainda melhor explicitando. 
para Savigny, o locatário. o 
comodatár1o e o depositário 
são detentores, não assistin
do-lhes ~ proteção possessória 
oue há de ser feita em nome de 
ouem os possui, ao passo que 
Ihering sustenta que aqueles 
titulares são possuidores, e 
que, portanto. para evitar-se 
o esbulho ou a turbação, podem 
agir em seus próprios nomes. 

O autor do projeto de nosso 
Código Civi1 inspirou-se evi
dentemente em Ihering e quase 
toda a teoria adotada tem as 
suas estruturas na formulação 
daquele pensador. 

Ora, dir-se-á, mãs que tem a 
ver o nosso senador uarbas 
Passarinho com o Ministério da 
Justiça, uma pasta ocupada 
tradicionalmente por eminentes 
juristas, destacados advogados 
e experimentados juizes e mi
nistros aposentados .. , 

Seria esta investidura mais 
um ato de extravagãnci a do 
Presidente Col1or, ~ue pelo 
seu exotismo, desprezou os ju
ristas. quebrou a tradição que 
afinal vem desde o próprio Im
pério, ainda- mais aue, além 
dos atributos do Parlamentar 
Jarbas Passarinho. sua vida 
tem origem na caserna, de onde 
saiu para o Coronel ato ... 

Seria o ato. portanto, uma 
contundente violação ao 
consuetudinário princípio que 
nos persegue de que na Saúde, 
tem que ser um médico, no E
xército um general e na Justi
ça um bacharel? 

Ou há razões acima dos pendu
ricalhos. dos quais não nos 
acostumamos a desvencilhar. 
pela simples razão de que eles 
se adaptam ao perfil de nosso 
e9o corporat1v1sta. sem a vi
sao universal a que se destina 
a gestão pública no seu con
ceito helénico e tão sublime 
de que a polftica se traduz na 
administração do bem comum. 

Eis a razão pela qual, como 
advogado que é o aue eu sou, e 
senador por munus, não me vejo 
desconstituido de legitimidade 
ativa para analisar a nomeação 
do Senador Jarbas Passarinho 
como Ministro da Justiça, sem 
que S. Ex~ tenha colado grau 
em alguma das inúmeras facul
dades de Direito do Brasil 
para credenciar-se como legi
timado para o cargo. 

Muito além. mas bem além-mes
mo de isolados requisitos que 
às vezes tornam aptos, inap
tos; peritos em imperitos; 
competentes em incompetentes, 
é na amostragem do passado. na 
radiografia de um homem públi
co. pe1o que fez,. deixou de 
fazer, teve intensã6 de fazer, 
e construiu; pela lisura, pela 
correção. pe1a. honestidaqe e 
pela honradez. e que se da o 
parâmetro do acerto ou desa
certo de um ato de nomeação. 

Julgo-me conhecer o Senador 
Jarbas Passarinho, como Presi
dente da Ordem dos Advogados 
do Brasil. Seção do Distrito 
Federal. quando realizamos o 
primeiro Ciclo de Debates so
bre a Constituinte e que tive 
o privilégio de convidá-lo, a 
despeito de criticas. para lá 
proferir uma palestra. 

Fui criticado por alguns 
radicais. Mas. na verdade, o 
que nós queríamos era ouvir a 
palavra de quem já havia ocu
pado o Governo do Parâ. exer
cido o Senado e passado pela 
experiência de três Ministé
rios. E em momentos institu
cionais difíceis. 

E aqui no Senado, hoje. como 
um representante do POT, não 
me sinto constrangido de a
plaudir a escolha. Entendo 
mais do que nunca que devemos 
ter a árdua e grave responsa
bilidade de fiscalizar, pois 
esta é a missão precfpua dos 
que se opõem ao Governo. 

No entanto, o exerci c i o da 
militância política contrária 
deve conter-se no exato espaço 
constitucional que nos é re
serVado, para evitar os des
mandos governamentais, os ex
cessos. a demagogia, a corrup
ção. o nepotismo, as injusti
ças. sem que o maniqueísmo, o 
radicalismo ideológico exacer
bado, até a vingança de quem 
perde, se transformem mais ?o 
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que no cumprimento do dever 
c i vi co, num instrumento. i nique 
de destruição da própria demo
cracia, de nossos deveres que 
representamos para com o povo 
e de nossa 1ea1dade para com a 
Pátria. 

O momento que vivemos exige 
não um Ministro da úustiça 
preocupado com filigranas ju
ridicas apenas, mesmo porque a 
sua própria estrutura adminis
trativa compreende um relacio
namento com o Poder Judiciário 
que se limita especificamente 
ao encaminhamento dos preen
chimentos de vagas nas diver
sas instâncias~ na condução da 
politica penitenciária, poli
cia e outras matérias de sua 
competência tradicional. 

Mas. essencialmente, esse Mi
nistro haverá de deter-se no 
estreitamento do diálogo 
Governo/Oposição para que jun~ 
tos possamos cumprir as nossas 
tarefas legais. 

Este não é um pfonunciamento 
biográfico do novo Ministro. 
São breves reflexões sobre a 
responsabi1ldade que está so
bre os seus ombros. E é exata
mente por isso que a grande 
credibilidade. a honradez. o 
respeito, a seriedade e o seu 
passado indicam a abertura de 
um salutar diálogo construtivo 
entre o Governo e nõs nestes 
instantes tão cruciais para a 
vida e a saúde democrática de 
nosso Pais. 

O Senador Uarbas Passarinho 
não é uffi jurista, segundo S. 
Ex~ mesmo afirma. Oe minha 
parte. posso asseverar que é 
uma das pessoas com as quais 
convivo que tem um dos melho
res sensos jurídicos. sendo 
leigo. 

Na carta que Nicolau Maquia
vel escreveu a Lourenço de Mé
dici, ele disse "que da mesma 
forma como os pintores e pai
sagistas se coloca'm nos vales 
para poder pintar montanhas e 
terrenos elevados. e sobem 
para ganhar uma boa visão das 
planícies, assim também é 
necessário ser prfncipe para 
conhecer perfeitamente a natu
reza do povo, e pertencer ao 
povo Qara conhecer a natureza 
dos prfncipes''. 

Acredito, que por essas ra
zões. o novo Ministro terá 
função ímpar neste momento. 

Estou seguro que a sua condu
ta independente me evitará 
qualquer desapontamento. 

Afinal. como salienta o insu
perável Edwards Gibbon, autor 
do extraordinário "Declfnio e 
Queda do Império Romano". "a 

história nada mais é do que o 
registro dos c r i mes, 1 ouC:::uras 
e desventuras da humanidade". 

, E. guanto a lhering e Savig
ny. nao sei exatamente se o 
nosso colega uarbas Passarinho 
os conhece. Pouco importa que 
sim ou que não. 

Afinal. os juízes até hoje 
não se entendem. 

E eu tenho muito medo quando 
as decisões são unânimes ... 
(Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. 
Maurfcio CoPrêa, o Sr. Nelson 
Carnefro, Presidente. deixa a 
cadeira da presfdêncfa. que é 
ocupada pelo Sr. Pompeu de 
Sousa. 3Q Secretárfo. 

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

O SR. MÁRIO MAIA ( PDT - AC. 
Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente. srs. Senadores, em 
sessão anterior, em aparte 
CQncediÇo pelo nobre Senador 
Ronan Tito, a Mesa me advertiu 
de que, em vez de pedir apar
te~ · eu dever i a inscrever-me 
para fazer um discurso para 
tratar das coisas do meu Esta
do, o Acre. 

Creio, entretanto, que o que 
vou tratar aqui, embora sere
fira a um estado da Federação. 
não é assvnto m~ramente 
provinciano. E assunto de alto 
interesse nac1oná1, pois se 
trata das eleições que ocorre
ram no dia 3 de outubro. cujas 
leis estão codificadas. 

Sr. Presidente. tenho em mãos 
um cartão amarelado. Neste 
cartão. há 42 anos. fiz umas 
anotações quando lia dois li
vros de um filósofo moderno, 
William Durant: A Filosofia da 
Vida e A História da Filoso
fia. Tratando do capítulo so
bre a Grécia, fazia referência 
aos luminares daquela época e, 
em fazendo comentários sobre 
os diálo~os de Platão, ele fez 
referênc1a que é tão atual 
quanto há 2:300 anos. quando o 
conceito foi elaborado por 
Trasimaco, ao responder a Só
crates, quando este lhe per
guntou o que era justiça. Tra
simaco respondeu o seguinte. 
há 2.300 ou 2.360 anos. na 
Grécia socrática: "A força é o 
direito. e a justiça é o inte
resse do mais forte. As várias 
formas de governo, qemocracia. 
aristocracia, plutocracia, au
tocracia etc .• ditam leis ten
do em vista seus respectivos 
interesses. E essas leis fei
tas para servir a seus inte
resses são apresentadas aos 
seus s~ditos como sendo justi
ça e punem como culpados os 
que as transgridem". 

Agora, leio o comentário do 
filósofo Wi11iam Ourant ao re
ferido te)(to: 

1'A História registra nos 
fluxos e refluxos das civili
zações. e no oriente ocaso 
dos povos. a organização da 
sociedade dividida em dois 
grupos principais: o dos ri
cos e o dos pobres. sendo o 
primeiro uma minoria organi
zada e •detentora das forças 
de produção e o segundo. a 
grande maioria desorganizada 
e inculta, ihconsciente de 
suas ·necessidades 
fundamentais. Disso resulta 
uma burguesia negociante. cu
jos membros procuram galgar 
posições à força do dinheiro. 
As mudanças de fortunas. com 
a~ facilidades que a trazem 
ao ócio e ao supérfluo origi
nam transformações políticas. 
e quando a riqueza do comer
ciante ultrapassa a do 
proprietário de terras. os 
ricos comerciantes e os ban
queiros ricos passam a gover
nar o pais numa ordem de coi
sas onde as elites dominantes 
fazem d~. força o di rei to~ e 
da justiça, uma barreira de 
proteção para os mais fortes. 

Por seus prepostos~ procu
ram fazer as leis segundo 
suas conveniências e impõ-las 
a seus súditos como sendo 
justiça. onde fortes são a
queles que, pelo processo de 
enriquecimento fáci 1. 
tornaram-se senhores de gran
des cartéis." 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res~ V. Ex~s. hão de me 
perguntar: mas o que tem esse 
conceito de 2.300 anos atrás 
com a atualidade, com as elei
ções de 1990 no Brasil e, es
pecificamente, no Acre? Tem 
sim. Sr. Presidente. porque 
exatamente a História se repe
te e o exercício do poder eco
nómico torna-se presente. e 
agueles que têm dinheiro é que 
dao. em última análise, aso
lução dos problemas segundo os 
seus interesses e as suas 
conveniências. 

Sr. Presidente, agora. nos 
dias 2 e 3 de outubro. aconte
ceram fatos inusitados durante 
as eleições no Estado do Acre. 
Ainda ha pouco, ouvfamos rela
tos de fatos semelhantes ocor
ridos na Bahia, feitos, aqui. 
pelo ilustre Senador Uutahy 
Magalhães. Acredito que os fa
tos que ocorreram no Acre são 
tão incomuns. tão fora da nor
malidade e tão inusitados, que 
talvez não tenham ocorrido em 
parte alguma do Brasil, em 
qualquer outro estado da 
Federaçáo. 

Sr. Presidente. poderia tecer 
comentários. por minutos ou 
horas a fio, sobre os fatos 
ocorridos no Acre, o que faria 
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com que o meu relato tivesse 
uma consistência mais lógica e 
didática ao ser registrado nos 
Anais do Senado da República. 
Isso para aue, quando nossos 
netos e bisnetos fossem comJ 
pulsar a História dos-estados 
e, principalmente, a do Acre. 
lendo estes páginas. vissem 
como ocorreram as elefções no 
meu estado em 1990; como al
guns políticos perderam e ou
tros ganharam as eleições; os 
czue ag'iram de maneira licita, 
honrosa, ética e moral e aque
les que agiram de maneira ilí
cita, aética, amoral. 

Sr. Presidente, tenho aqui 
uma panfletagem feita pelo 
grupo aue foi nosso advershrio 
nestas e1e1ções de 1990. ocor
r1das a 3 de outubro último. 

Eram candidatos ao Senado da 
República cinco participantes, 
dentre os quafs, este que ocU
pa a tribuna agora, pleiteando 
a ree1e1ção sob a s1g1a do 
PDT. em uma coligação compost~ 
dos ~artidos chamados progres~ 
sistas e de esquerda. consti
tuída pelo POT, P7. PC doS e 
o PV of1ciosamente, uma vez 
que este não tem registro n~ 
Justiça Eleitoral. 

Pois bem, os nossos candida~ 
tos fizeram campanha cada um a 
seu estilo. mas. durante todo 
o processo. procuramo-nos ater 
à letra da lei. ã obediência 
da lei e fazer exatamente a
quilo que a lei permite no que 
diz respeito às restrições do 
emprego do poder económico 
compa~fvel com a realidade dos 
fatos e com o Código Eleito
ral. 

Para não me alongar muíto, 
quero chegar ao fulcro da 
questão frisando exatamente o 
que ocorreu no dia 2 de outu
bro, ~ortanto às vésperas das 
eleições. no Estado do Acre. 

Esta p~gina que exlbo à cõn
slderação e à leitura da Mesa, 
dos que assistem a esta ses
são. e dos Srs. Senadores. foi 
panfletada, tirada da primeira 
página do jorna1 A Gazeta, um 
jornal pertencente a um dos 
meus concorrentes, chamado 
Flaviano Melo. 

Diz a manchete: "Zami r é cas
sado pelo TRE e apóia Osmir e 
Flaviano". 

O Sr. Zamir, referido aqui, é 
o Sr. Zamir Teixeira. 1,Q. su
plente de Nabor Júnior, Sena
dor da República pelo Estado 
do Acre. Ele concorreu às e-
1eições pelo PRN numa coliga
ção de vários Partidos, também 
chamados de direita, que era 
conhecida pela sigla RDA Re
construção Democrática do 
Acre. · 

Então, esta página que aqui 
exibo foi panfleta~a aos mi
lhares e distribuída largamen
te no dia 3 de outubro, nas 
seções eleitorais de todo o 
Estado do Acre. Foram usados 
até aviões para. cedo. 
distribui-la aos municípios, a 
fim de influenciar o resultado 
das eleições em favor do Sr. 
Flaviano Melo. 

Como. indaga a Mesa e indagam 
os Srs~ Senadores. como o se
nhor prova que esta ação de 
favorecimento, de transferên
cia dos votos do Sr. Zamir 
Teixeira para o Sr. Flaviano 
Melo ocorreu? 

É que no dia 2 de outubro foi 
julgaaa uma ação criminal lm
petrada pela Promotoria Públl
ca·contra o Sr. Zamir Teixei
ra. que exercia o abuso do po
der económico e a corrupção, 
através de doações de sacolões 
com propaganda sua, confundin
do as duas e a Policia Federal 
fe2 o flagrante e o processou. 
E no día 2 de outubro, portan
to já encerrado o período de 
propagenda eleitoral -que a 
lei manda que se ehcerre 4B 
horas antes até 24 horas de
pois- o Tribunal, mais ou me
nos às 10 horas da manhã, jul
ga o Sr. Zamir Teixeira. E 
quase por unanimidade, contra 
um voto apenas, o Tribunal E
leitoral deu a penalidade d~ 
cassação do seu registro de 
candidato. Das 3 horas da tar
de em diante, o Sr. Zamir Tei
xeira. juntamente com várias 
lideranças do PMDB, entre as 
QUais o candidato ao Governo 
do Estado. o Sr. Osmir lima. 
atual · Deputado Federal. 
reuniram-se na casa deste úl
t1mo para negociarem a trans
ferência dos votos do sr. za
mir Teixeira em favor das can
didaturas de Osmir Lima a Go
vernador, e do sr. F1aviano 
Melo para o Senado, 

Ficariam no disse-me-disse, 
nas conversas, no ouvir-dizer, 
se esses fatos ocorressem e 
não tivessem sido registrados, 
Mas a própria imprensa.do Go
vernador, para influenciar, 
registrou e está aqui estra
nhamente abraçado com d Sr. 
Zamir Teixeira o Sr. Flaviano 
Me 1 o, aue é persona nõn 
grata ao PMDB, principalmente 
como suplente do Sr. Nabor 
Júnior. A legenda embaixo di2 
o seguinte~ "Zamir abraça Fla
viano e dá a ele seu apoio na 
eleição para o Senado". Em 
duas fotografias ao lado, a
qui, aparece. dent~o da resi
dência do Sr. Osmir Lima, do 
Sr. Zamir Teixeira, e a legen
da dfz o seguinte: "Zami r com 
Osm i r e membros do PMOB. fu 1' 
trafdo pela RDA". 

Este jornal fOi publicado no 
dia 3 de outubro, e comenta o 
seguinte, no dia da eleição: 

"O PMDB ganhou ontem" na 
véspera das eleições ge~ais 
de hoje, um grande reforço 
para seus candióatos a car
Dos majoritários. Zamir 
José Teixeira, aue teve sua 
candidatura ao Senado da 
República cassada Pelo Tri
bunal Regional Eleitoral 
(TRE). no dia de ontem. por 
abuso do poder econõmico 
decidiu Ontem no inicio dã 
tarde apoiar as cand1datu
ras do ex-governador Fla
viano Melo e do Deputado 
Federal Osmir lima. para 
senador e governador. res
pectivamente. zamir~ após 
ser cassado, procurou os
mir, Regina e Flaviano. 
para declarar seu apoio na 
disputa eleitoral de hoje. 
A decisão do candidato cas
sado pelo TRE caiu como uma 
bomba no âmbito da ROA, que 
apóia a candidatura do De
putado Federal Rubem Bran
quinho a governador. a·ran
quinho e seu candidato a 
vice, George Pinheiro. che
garam, inclusive. a procu
rar Zamir Teixeira na resi
dência de Osmir Lima, no 
conjunto Ipê. para 
convencê-lo a vol~ar atrás 
de sua decisão, mas não ob
tiveram êxito. 

Depois de quase duas ho
ras de conversa. Zamir José 
Teixeira decidiu dar seu 
apoio às candidaturas de 
Flaviano Melo e de Osmir 
Lima para senador e gove~
nador. quando disse ter 
sito vftima de um complô 
armado, dent~o da própria 
RDA, para que sua candida
tura ao Senado oa República 
fosse cassada. "A partir de 
agor~ estou na campanha de 
Osmir, Regina e Flaviano. 
Não tem mais dUem me faça 
voltar atrás da decisão. 
Afinal, eles me trairam 
como já · vinham 
esquematizando". gararytia o 
candidato do PRN cassado 
pelo TRE na manhã de ontem. 

Zamir ·Teixeira, revoltado 
com a cassação. lembrou que 
não haveria mais c11ma para 
continuar apoiando .os can
didatos a cargos 
majoritários pela coligação 
Reconstrução Democrática do 
Acre (RDAJ. "Pelo jato ge
rado. vocês acham que eu 
deveria continuar naquele 
barco?''... 1 ndagava Zami r aos 
jorna1ist~~. quando decla
rava apoio aos candidatos 
do PMOB, partido pelo qual 
conseguiu em 1986 a primei
ra suplência de senador. O 
candidato do PRN cassado. 
2amir Teixeira, posou para 
fotogr-afias ao 1a·do de Os
mir e de Flaviano."_ 

Agora, os srs. Sen~dores vão 
dizer que isso não prova que 
houve corrupção. que houve 

--
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~aUde eleitoral, porquanto 
stamos citando fatos que a 
~prensa registrou. 

Varuos agora às provas, Sr. 
residente. 

Na hora do jornal televisio
lado~ o Grupo Gazeta ,Que tem 
:omo um dos participantes de 
;rande influência o Sr. Fla
;iano Melo - é um grupo do Sr. 
=)aviano Melo, com prepostos 
seus, o Grupo Gazeta • a Tele
visão , o Rádio e o 
úornal -. no ho~ário nobre do 

noticiário, o Sr. Zamir Tei
xeira fez. então, uma entre
vista pública nos autos dare
presentação que fizemos, gra
vada em vídeo- ~ape e cassete 

declarando mais ou menos 
isso: Fui injustiçaoo pela 
Justiça Eleitoral, que agiu 
inconstitucionalmente. Não me 
podiam julgar às vésperas- das 
eleições. Portanto, agora não 
vou apela~. Mas peço o meu e-
1e1to~ado, às minhas comadres 

como é chamado o eleitorado 
de Za~1r Teixei~a. oue é cons
tituído por pessoas pobres, 
necessitadas. que são atendi
das pela sua Fundação. através 
de dãdivas, de sacolões , 
peço ao meu eleitorado e às 
minhas comadres que votem no 
sr. F1av1ano Melo e no Sr. os-
mir Lima e não votem nos can
didatos ta1s, que ele citou 
nominalmente. Dizendo isso. 
acrescenta: Fi2 um trato. por 
escrito, com o Sr. Flaviano, 
PMDS~ o qual. em troca dos vo
tos que lhe darei, se ele for 
eleito, irá ajudar a minha 
Fundação. 

Sr. Presidentew isso está di
to, s;;~ravado. 

Nas duas representações 9ue 
fizemos, uma foi ainda às ves~ 
peras das eleições, na dia 2, 
as 23 horas, depois de ter 
visto e ouvidc pela ~elevisão 
as declarações do Sr. Zami~ 
Teixeira; impetramos uma re
presentação. citando os fatos 
e requerendo, imedia~amente, a 
~ita onde ele fez tais decla
rações~ que passou a fazer 
parte dos autos do p~ocesso. 

Por que tomamos essa inicia
tiva? Porque ele estava p,edin
do votos fora do perfodo e1eí
tora.1~ quando nenhum dos ou
tros qua~ro candida~os tiveram 
a chance ou a vez de, através 
de um órgão de divulgação pú
blica de jornal, rádio, tele
visão. a mesma oportunidade 
que tiveram o Sr. rlaviano, os 
candidatos do PMDB, de também 
veicularem a sua propaganda e 
pedirem voto nesse período. O 
período de propaganda eleito
ral cessa 48 horas antes da 
eleição, em obediência à letra 
da lei, art. 240 da Lei n~ 
7'.508, de 4 de julho de 1986, 
que institui normas para a 
propaganda eleitoral, lei em 

vigor e ~ue. no seu art. 240, 
parágrafo único; diz o 
seguinte: 

"A propaganda de candidatos 
a ca~gos e1etivos somente é 
permitida após a reSpectiva 
escolha pela convenção. 

Parágrafo único. É vedada, 
desde quarenta e oito ha~as 
antes atê vinte e quat~o horas 
depois da e1eição, qualquer 
p~opaganda política mediante 
radiodifusão, televisão~ comí
cios ou r-euniões públicas." 

Pois bem, onze horas antes. o 
Sr. Zam1r iéixeira fo1 e te1e
v1são do grupo do Sr. Flaviano 
Me11o e fez essa declaração 
peremptória, clara, cristal i
na, ouvida por toda a sociedaL 
de, pedindo expr-essamente que 
o seu eleitorado votasse nos 
candidatos. E citou nominal
mente, fazendo ainda a contra
tação do voto; o candidato ao 
Senado. Flaviano Mello, e o 
candidato ao Governo, Osmir 
Lima; disse que não votassem 
no candidato Narci5o Mendes, 
que também é candidato ao Se
nado. não se referiu a mim a 
negativa. mas a outro candida
to e também que votassem na 
sua esposa. O. Célia que era 
candidata à Deputada Estadual. 

Ficou ca~acte~izado a propa
ganda eleitoral extemporânea. 
ferindo frontalmente o art. 
240 da Lei n~ 7.508, agravado 
~por outro críme de fraude, 
porque o Sr. Flaviano Mello, 
ao fazer esse trato espürio, 
esse acordo criminoso com o 
Sr. Zamir Teixeira. de t~ans
feréncia de voto. não sô frau
dou as eleições. à vista da 
sociedade; infringiu a Lei E
leitoral citada aqui, no arti
go a que fiz referência, e 
mais agravado no art. 299 do 
Código Eleitoral, que tenho em 
mãos. e que passo a ler, para 
confrontar com as palavras do 
Sr. Zamir Teixeira, quando 
afi-rma. "fiz um trato por es
crito c6nr o Sr, Flaviano". Pe
dimos. nos autos-, a exibição 
do documento, para que el~ o 
mostre ou seja caStigado tam
bém pelo crime de dizer que 
tem um documente assinado. 
''Fiz um trato por escrito com 
o PMDB para dar apoi amento". 

o Sr. úutahy Magalhães - Per
mite-me V, ExA um aparte. 
Senador? 

O SR. MÁRIO MAIA - Deixe-me 
apenas citar, para fechar" meu 
raciocínio, o art. 299 do··có
digo Eletora1. que tenho em 
mãos, que diz expressamente: 

11 Dar, ofer-ecer, prometer, 
solicitar ou_ recebêr. pa~a si 
ou para outrem, dinheiro, 
dádiva, ou qualquer outra 
vantagem para obter ou dar 
voto e para conseguir ou pro-

meter abstenção, ainda que a 
oferta não seja aceita: 

Pena: reclusão até qua
tro anos e pagamento de 5 a 
i5 dias-multa." 

Ele deu. ofereceu e foi rece
bido, pedindo ainda ao eleitor 
que não votasse em outros 
concorrentes. Portanto~ está 
bem claro aqui o ferimento, a 
desobediência expressa ao art. 
299 do C6digo E1eitoral. Além 
de um dar e outro receber, a
inda pediriam para abster-se 
de votar em outros candidatos. 
Arredondou-se todo o raciocí
nio do artigo. Portanto, está 
completo e definido o crime. 
Só se a vustiçe for coxa. A 
Vustiça é cega. mas não pode 
ser coxa e eu acred1to na Jus
tiça do meu Pafs~ especialmen
te na alta dignidade dos Juí
zes e do Egrégio Tribunal E
leitoral do meu estado. com
posto de homens dignos, ~lus
tres. que hão de fazer preva
lecer a lei. 

€ observado ferimento também 
de outros artigos. 

O S~. Jutahy Magalhães - Per
mite-me v. ExA um apartef 

O SR. MIÍ.RIO MAIA- Ouço V. 
ExA com muito prazer. · 

O Sr. Uutahy Magalhães - Façi 
questão de acartear v. Ex 
pois. quando o assunto se re
fe~e ao estado de cada um, 
no~malmente há uma preocupação 
de se dizer que se estão tra
zendo assuntos da Provfncta 
para o plenár~o do Senado 
Federal. A meu ver, isso nada 
tem de depreciativo. desde que 
V. Ex~ busque justiça: Quando 
tra~emos algumas informações. 
Colegas nossos não acreditam 
muitas vezes no que afirmamos, 
mas trazemos o assunto para 
que a Nação tome conhecimento 
dos fatos que ocorrem nos nos
sos estados, para que haja da 
parte de alguns que queiram 
ouvi r uma preocupa-ção em se 
procurar a justiça para todos. 
porque a justiça deve ser i
gual para todos. V. Ex~ está 
tratando de assunto que diz 
respeito à eleição no seu es
tado. trazendo, aqui. documen
tos que comprovam os fatos, 
porque realmente não se pode 
fazer-, às vésperas das elei
ções ou no dia da eleição, 
propaganda em favor de a. b ou 
c. No meu estado. vârias esta
ções de rádio porque o ex
Ministro das Comunica-ções dis
tribuiu 53 eStações de rádio e 
6 de televisão que fiZeram 
transmissão de comfcio ao vivo 
no período do horário g~atui
to, e o T~E não os ouvia; a 
juíza do local chegou a dizer: 
o meu rádio não está transmi
tindo isso. e_l a devi a estar na 
estação errada. No meu estado, 
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já denunciei aqui e repito. um 
dos Juizes do TRE era o advo
gado do Sr. António Carlos Ma
~a1hães, contra o qual estou 
movendo a ação penal. Ele era 
advogado e é Uuiz do Tribunal 
Regional Eleitoral; decidiu 
todas as questões. No programa 
~ratuito~ Sr. Senador, esse 
candidato falava no horário de 
~odos os partidos com o chama
do direito de resposta. Isso 
quase diariamente: chegou a 
ocupar todo o tempo do horário 
gratuito de todos os partidos 
em determinado dia. Quando co
meçou o crescimento da candi
data da Frente Popular não nas 
pesquisas, porque as pesquisas 
não detectaram, mas n6s que 
~emos cer~a experiência detec
~amcs isso. acabaram com o 
horário gratuito dos dois úl
timos dias. Ela, que não tinha 
felto qualquer ofensa a nin
guém, também foi punida. Ago
ra. na declaração do resu1tado 
da eleição, as palavras do Sr. 
Presidente do TRE, em tom iró
nico. e que teria sído, duran
te a campanha. acusado por 
prostitutas e criminosos. E as 
acusações que ~ecebeu foi de 
politicas. Veje V, Ex~ até 
onde chega o facciosismo polí
tico no meu estado. Quis dar 
esse aoarte, Senador Mário 
Maia, porque, quando tratamos 
de casos desse tipo, nossa re
volta é tão g~ande que preci
samos extravasá-la num local 
em que deveria haver ressonân
cia, e não há, mas deveria 
naver. Trazemos essa revolta 
p~ra conhecimento daqueles que 
quiserem ouvir. Como afirmei 
há poucos 1nstantes no discur
so ~ue fiz, o Brasil inteiro 
está certo de uma cofsa que 
não ocorreu na Bahia. s6 fiz 
aquele adendo ao meu pronun
ciamento porque, ao entrar a
qui. no plenário, o ex
Presidente do Banco do Brasil 
perçuntow-me: "0 que foi que 
houve na Bahia? Todos nós sa
bíamos que o homem tinha ganho 
por mais de um milhão de votos 
e agora estou sabendo que ele 
ganhou por quarenta mil. 
Disse-lhe: "Pois é! Todo mundo 
estava engando a respeito des
sa questão." Isto é um ato 
criminoso. Se não merece ser 
denunciado. não sei mais o que 
devemos fazer aqui . 

O Sr. MÁRIO MAIA - Agradeço a 
v. ExA Verifico que esses pro
blemas também ocorrem em ou
tros estados. No meu. embora 
de maneira um pouco diferente. 
porque. pelo menos, ainda pos
so continuar acreditando na 
úustiça Eleitoral do meu Esta
do, contra a qual não tenho 
qualquer restrição a fazer, 
até prova em contrário. Quanto 
à Justiça Eleitoral, só tenho 
palavras de distinção e elo
gios sobre a isenção com que 
se comportou e se está compor
tando diante do processo elei
toral, tanto na prévia eleito-

ral, como durante o processo 
eleitoral p~opriamente dito e, 
agora~ recebendo as nossas 
queixas e representações: em 
meu Estado, os fatos pratica
,dos pelos candidatos são seme
lhantes aos de candidatos na 
Bahia, tristemente constata
dos, classificados como de a
moralidade politica, como os 
chamo. de falta de ética. por
que praticados com o propósito 
específico de ganhar a eleição 
a qualquer custo. Re~eridos 
candidatos não tiveram escrú
pulo ao lançar mão dos meios 
mais abjetos, à luz do dia, 
testemunhados pela sociedade~ 
que ficou pasma com tanta co
ragem. ao se ferir, tão cruel 
e frontalmente, o dispositivo 
legal, deixando a descoberto a 
oportunidade de representação 
judicial aos outros candida
tos. 

§r. Presidente, por esta ra
zao, 1i este conceito ~ilosó
fíco: "Os que tém o dinheiro, 
o poder económico, ain~a. in
felizmente, são aqueles que 
fa~em prevalecer, em última 
instância~ as suas vontades~~~. 

Foi uma luta titânica dos 
nossos pequenos partidos, com 
roupas andraj os·as, com os pés 
descalços, pisando em cardos e 
espinhos~ locomovendo-se com a 
maior dificuldade, procurando 
dar o exemplo da dignidade, da 
honradez no exercício das 
prerrogativas que as leis nos 
determinam. evitando, de toda 
maneira. fazer qualquer coisa 
que ferisse a lei. Surgem, en
tão, os espertos e, na última 
hora, ganham. 

As pesquisas. até então, in
dicavam a grande rejeição para 
o candidato que. afinal, teve 
a maioria dos votos. Não digo 
que esteja eleito, porque 
está sub judtce. As pesquisas 
indicavam uma dife~ença de vo
tos pelo menos semelhante à do 
seu candid~to ao governo, me
nor do que a nossa em todas as 
pesquisas. Também não quero 
fazer proselitismo de pesqui
sa. Ele poderia até ganhar. 
obter mais votos do que nós. 
mas que ganhasse de maneira 
licita, limpa. cristalina, 
transparente. não usando desse 
subterfúgio,- com medo de per
der para nós, que tfnhamos a 
preferência popular. De fato, 
ficamos em segundo luqar. mas 
estávamos, nas pesqu1sas do 
Ibope, sempre com alguns pon
tos percentuais. 2, 3, 4, che
gamos até a 6% à frente do 
candidato. De repente, ele re
verteu essa tendência na vés
pera da eleição, exatamente 
quando não pod1a, através des
te expediente. Fez um trato 
com o candidato que tfnha sido 
julgado por crime e1eitora1, 
por corrupção e abuso do poder 
econõml co que praticara, e e 

Justiça o ·cassou. Como o ca~
dldato do outro partido, as 
três horas da tarde. compra o 
espólio, o espólio maldito de 
um criminoso. porque os méto
dos de aliciamento dos seus 
votos eram tão espúrios que a 
Justiça Eleitoral o condenou e 
cassou seu reQiStro. Em cas
sando o seu reg1stro, como a 
Justiça -, ainda na magnitude 
de sua democrática ação, quan
do a arguimos sobre um rato -
a Justiça não pode agir de o
ficio, porque tem de.esperar 
que o crime seja praticado 
para que, assim, se pudesse 
caracterizar o crime. Quando 
pedimos à Justiça Eleitoral 
tomasse as providencias a fim 
de que não fosse utilizado o 
rádio, a televisão e o jornal 
para que o Sr. Zamir Teixeira 
se manifestasse dando o seu 
apoio a outro candidato, quan
do soubemos que ele iria fazer 
essa declaração pública, a 
Vustiça disse que não poderia 
fazer nada. porque ele nada 
dissera ainda; quando disses
se. caracterizava-se o crime. 

Pois bem. ele disse, ele a
firmou e, então, fizemos uma 
representação do que ele dis
se. requeremos a fita gravada 
e demos entrada. ainda no d1a 
2. âs 11h30min da noite, no 
Tribunal Regional Eleito~a1, a 
uma representação, citando to
dos os fatos. Além disso. du
rante a tarde, na sede da Fun
dação do Sr. Zamir Teixeira. 
chamada Fundação Irmãos Acrea
nos, foram afixados cartazes 
durante a negociação. Por aca
so passávamos pela frente da 
Fundação no momento, sem outro 
propósito, porque era nosso 
itinerário costumeiro, já que 
a Fundação fica no caminho da 
minha resldêocia, e fui a pé 
para casa. As 4 horas da tar
de, quando passava, vi aquela 
aglomeração e percebi, entran
do lá, alguns candidatos do 
PMDB, que posso citar nominal
mente; e aQuele aglomerado de 
pessoas recebendo cédulas, 
dádivas. sacol,nhas. Era uma 
verdadeira aglomeração que não 
era pe~mitido fosse feita, 
porque fere a Lei Eleitoral, 
já que se formou um verdadeiro 
comício das 3 às 6 horas da 
tarde, entrando pela noite, na 
frente da Fundação. E foram 
afixados os cartazes nesse mo
mento, enquanto se negociava 
lá dentro. Lá estavam o sr. 
osmir Lima com outros deputa
dos, conforme mostra a foto
grafia, nas dependências da 
Fundação. os cabos eleitorais, 
naquele instante, pregavam nas 
paredes externas da dfta Fun
dação os cartazes de propagan
da dO Sr. Flaviano Melo. do 
Sr. Zamir, do Sr. Osmir Lima 
com a sua Vice, e de outros 
candidatos a deputado estadual 
pelo PMDB, visive1mente para 
tirar proveito da negociação 
que estava ocorrendo. 

1 
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Nós, então. Pedimos. de off
cio, à wustiça Eleitoral man
dasse fazer uma perícia do mo
mento em que aqueles cartazes 
foram afixados, porque isso 
poderia ser identificado pela 
cola que estava recente aihda. 
o aue provava que tinham sido 
pregados naquele instante, 
portanto, afrontando o art~ 
240 da Lei Eleitoral. 

Esses fatos, Sr. Presidente, 
ocorreram no meu estado, além 
de outros que não podemos pro
var. como o. exercício do poder 
económico. entregando nas mãos 
dos eleitores dessas comadres, 
a clássica. ucêdula provisó
ria". orientadora da votac;ão, 
_juntamente com cédula de m11 e 
5 mil cru~eiros, que não pude
mos flagrar e fazer prova; vi
mos e tiramos algumas fotogra
fias, mas infelizmente, essas 
fotografias não alcançaram o 
ato da do~ção. No entanto. te
rnos provas testemunhais sobre 
esses fatos, ~contecidos. não 
sé na capital como também em 
todo o estado; o sr. Zamir 
Teixeira- que tem, por volta 
dos seus mistérios da eção po
litica, através dessa funda
ção, um eleitorado da pobreza 
do lurnpemproletariado. do pes
soal necessitado, um eleitora
do aue vota onde ele mandar 
conseguiu transferir suposta
mente do seu eleitorado cativo 
poroue ele ainda obteve voto 
assim mesmo, foi votado, cerca 
de 7 a 8 mil votos, o sufi
ciente para tirar a diferença 
entre mim e o candidato que 
recebeu votos superiores a 
mim, o Sr. Flavlano Melo. A 
diferença foi de 4 mil e pou
cos votos, quando nas pesqui
sas ele teria uma desvantagem 
em relação a mim supostamente, 
naturalmente. de uns poucos 
votos. nós com a vantagem so
bre ele. 

Foi visível essa a~ão regis
trada nos jornais. nao só a
qui. como depois. outras pro
vas que apresentamos são 
creio -suficientes para. pro
var que houve crise eleitoral. 
houve a fraude. Para toda a 
sociedade comprovar. basta 
passar o vídeo, que tõdo o 
mundo vé e ouve o que este 
c~ndídato está dizendo, que um 
fez trato. por escrito, para 
obter benefícios eleitorais e 
outras vantagens mais. que o 
desdobrar da história poderá 
provar. porque não· vamos fazer 
referência aqui, pela lisura 
com que estamos tratando o 
assunto. 

Outras negociac;ões ocorreram, 
e estão sendo a1nda objeto de 
consolidação. Estamos esperan
do que os fatos ocorram para 
comprovar o ~ue estamos 
dizendo. 

Sr. Presidente. nosso pleito 
se constitui de dois preces-

ses: um, em que peço ao Sr. 
Presidente conste como parte 
f .1tegrante do meu discurso o 
traslado completo dos autos do 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Acre na Representa
ção n.Q 25/90, Classe 11 C". 
Representante: Mário Maia; 
Relator: Desembargador Gercino 
José da Silva Filho~ 
Advogados: Dr. Genésio Felipe 
de Natividade e outros: 
Representado: Dr. Flaviano 
Flávio Baptista de Melo; e 
Assunto: Abuso do Poder Econõ
mico; peç9, igualmente. faça 
parte do· meu pronunciamento, 
para constar dos Anais do Se
nado. a Representação n~ 
26/90. classe ''C" Relator: 
Gercino José da Silva Filho. 
Representantes: Coligação Fre
nte Popular do Acre e Senador 
Má~io Máia; advogados Dr. Ge
nésio Fellpe Natividade e 
outros: representando: Dr. 
Flaviano FLávio Baptista de 
Me1o; Assunto: Uso do Poder 
Económico e Uso Indevido dos 
Meios de Comunicação Social. 

Sr. Presidente. Srs. senado
res, confiante na Justiça do 
meu ?als; confiante na Vustiça 
do meu estado; na lnterpoeta~ 
ção da crista1 inidade da Lei 
Eleitoral; confiante que fora 
da lei não ná salvação; con
'fiante que esse código não 
pode ser rasgado; como a Cons
títulção não pode ser rasgada, 
pois. do contr~rio, vamos fa
zer as leis com as nossas pró
pr1as mãos todos os dias, para 
que isso não aconteça~ Sr. 
Presidente. no registro destes 
fatos. espero haja a prevalên
cia da lei e que a vustiça se 
faça presente no meu estado, 
deferindo e julgando o nosso 
pedido fundamental, que é o da 
cassação do registro da candi
datura do Sr. Flaviano Flávio 
eapttsta de Melo além das san
ções penais de crime que eles 
cometeram, fraudando frontal
mente a _legislação eleitoral. 
aue está aqui em minhas mãos. 

Era o que tinha a dizer e re
gistrar nos Anais do Senado da 
República, Sr. Presidente. 
(Mui" to bem!} 

DOCUMEN~OS A QUE SE REFERE 
O SR. _MARIO MAlA FM SEU 
DISCURSO: 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DO ESTADO DO ACRE 

REPRESENTAÇÃO N• 26/90/Classe 
"c" 

Relator: Oes. Gercino José da 
Silva Fi lho 

Representantes: Coligação 
Frente Popular do Acre e Sena
dor Mário Maia 

Advogados: Dr. Genésio Felipe 
Natividade e outros 

Representado: Flaviano Flávio 
Baptista de Melo 

Assunto: Uso do Poder Econô
mico e uso indevido dos meios 
de Comunicação Social 

Autuação 

Aos três dias do més de outu
bro do ano de m11 novecentos e 
noventa, nesta Secretaria Au
tuo as peças que seguem e, 
para cons~ar. lavro este ter
mo, que subscrevo e assino. 

Protocolo n~ 2238/90 

Livro 001-F1s.05 

Excelentfssimo Senhor Doutor 
Desembargador corregedor-Geral 
do Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral do Acre: 

A frente popular do Acre -
Coligação Partidária que con
corre ao pleito de 1990 - in
tegrada pelo Partido dos Tra
balhadores. Partido 
Democrático Trabalhista, Par
tido Comunista Brasileiro e 
Partido Comunista do Brasil, e 
o Senador Mário Maia, candida
to da Coligação fPA, cornpare
çem, re.spei tosamente, à pre
_s.ença de V. ExA, para denun
ciar descumprimento da Legis
lação Eleitoral pelo sr: Fla
viano Melo, candidato ao cargo 
de Senador da República pelo 
PMDB, e requerer providências, 
o que fazem motivados pelas 
seguintes razões fátlcas e ju
rfdicas adiante colocadas: 

Dos Fatos 

Hoje, dia 3 (três) de outubro 
de 19904 na residência do S.r. 
Flaviano Me1o. foram distri
buídos "Encartes'' da primeira 

--
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página do Jornal A Gazeta aos 
seus cabos eleitorais e estes 
passaram a inundar os diversos 
bairros pobres de Rio Branco, 
com o fim especifico de ali
ciar os votos dos eleitores 
que apoiavam a candidatura do 
Sr. Zam1r Teixeira. 

o Jornal A Gazeta do dia de 
hoje. 3 de outubro de 1990, 
fol distribuído graciosamente 
em diversos bairros de Rio 
Branco, sendo que no interior 
do referido Jornal foi coloca
do o Encarte de propaganda do 
Sr. Flaviano Melo. 

A Teievisão -TV Gazeta divul
gou hoje as "noticias" da pri
meira página do Jornal A 
Gazeta em diversos horários. 
caracterizando, assim. propa
ganda ele1tora1 proibida pela 
Legjslação Eleitoral. 

A Rádio Gazeta FM ,também 
certencente ao mesmo grupo e
conómico do Sr. Flaviano Melo, 
também veiculou em diversos 
horários de hoje a notícia 
"fabricada" especialmente de 
encomenda para propaganda ile
gal do Sr. Flaviano Melo. 

Neste momento, na residência 
do Sr. Flaviano Melo, há uma 
a91omeração de pessoas que es
tao sendo aliciaoas pelo can
dldato Fl~viano Melo, mediante 
fo~necimen~o de alimentos e 
outros favores que merecem in
vestigação judicial sumária. 

Diante dos fatos. requerem o 
segu'lnte: 

a) Seja recebida. autuada e 
processada a presente repre
sentação contra o Sr. Flav1ano 
e, após a investi ~:;~ação 
sumária, na forma da Le1 Com
plementar n~ 064, de 18 de 
ma 1 o de 1990, que desde 1 ogo 
fica reque~ida, seja a mesma 
julgada procedente, com a a
plicação das penalidades le
gais; 

b) Par·a prova do alegado, in
dlca as testemunhas seguintes: 
Valderi da Silva, Mário Jorge 
de Morais. Manoel Pereira da 
Silva, Sueli Pereira de Oli
veira e José Teixeira da 511-
va. todos brasileiros, casa
dos, eleitores em Rio eranco, 
as quais deverão comparecer à 
audiência que for designada 
mediante intimação desse 
respeitável Juizo; 

c) Requerem, ainda, se digne 
V. Excelência determinar a re
quisição das fitas magnéticas 
de hoje, 3 de outubro de 1990, 
da TV Gazeta , fitas da 
Rádio FM Gazeta , de hoje, 3 
de outubro de 1990, e, ainda, 
a requisição das fitas magné
ticas da TV Gazeta do dia de 
ontem, 2 de outubro de 1990, 
mais precisamente a do jornal 

local levad_o ao.ar no horário 
das 21:00 às 21:30 horas. para 
comerovação do abuso na utili
zaçao dos meios de comunicação 
soc,ial em beneficio do Sr. 
Flaviano Melo; 

d) Junta, neste ato. um exem
piar do 11 Encarte" do Jornal A 
Gazeta distribuído em grande 
quantidade em Rio Branco. em 
beneffclo da candidatura de 
Flaviano Melo; 

e) Requerem seja julgada pro
cedent~ ~ presente Representa
ção, para o fim de condenar o 
Representado, aplicando-se-lhe 
as penas previstas na Lei Com
plementar n~ 064, de 18 de 
ma4o de 1990, com a perda do 
registro dé sua Candidatura e 
a declaração de sua inelegibi
lidade nas eleições subseqüen
tes que v1erem a se realizar 
no prazo de 3 (três) anos; 

f) Requerem, por último. a 
notif1ca~o do Representado 
para, querendo, oferecer de
fesa. sob pena de revelia e 
confissão; 

g) Neste ato. os Representan
tes juntam os inclusos instru
mentos de mandato dos quatro 
Delegados dos credenciados 
JUnto ao TRE. Por outro lado, 
requerem prazo, na forma do 
art. 37 do CPC, para juntarem 
aos autos os instrumentos de 
mandato do Senador Mário Maia 
e dos quatro Partidos coliga
dos na Frente Popular do Acre. 
sem prejufzo do prosseguimento 
do feito. 

Protestam pela produção de 
todos os meios de prova em Di
reito admitidos, especialmente 
pelo depoimento pessoal do Re
presentado. juntada de novos 
documentos. testemunhas e pe
ricias em geral. 

Termos -em que pedem e espera_ 
deferimento. 

R i o ér-an-co.:.Ac, 3 de outubro 
de 1990. Genésio Felipe de 
Natividade , OAB-AC, 760 

Emanoel Messias França • 
OAB-AC, 755. 

Substabelecimento 

Substabelecemos na pessoa do 
Advogado Genésio Felipe de Na
tividade; brasileiro, casado, 
inscrito na Ordem dos Advoga
dos do Brasil, Seção do 
Paraná. sob n~ 10.747~ comes
critório em Curitiba, Paraná, 
à Rua Voluntár-ios da Pátria, 
475, conjunto 412, 4~ andar, 
fone 2237612; e inscrição na 
OAB/AC, sob n.12. 760, com escri
tório em Rio Sranco, AC. à Rua 
Alexandre Farhat. 206, Bairro 
José Augusto; Todos os pode-

res. conferidos pe1os Delega~ 
dos do PT - Partido dos Traba-
1 hadores; POT. Parti do 
Democrático Trabalhista; PCB
Partido Comunista Brasileiro; 
e PC do B. Partido Comunista 
do Brasil, Srs. Tancremildo 
Pinheiro Maia. Evaristo de' Lu
cas, Valdomiro Andrade dos 
Campos e Antonio Cezário Bra
ga. junto ao Egrégio, Tribunal 
Regional ELeitoral do Acre; 
credenciado pela "Frente Popu
lar do Acre". Reservando-nos 
iguais poderes. podendo o ad
vogado substabelecido atuar 
separado ou conjuntamente em 
nome dos outorgantes (Delega
dos). 

Rio Branco, AC, 24 de setem
bro de 1990. - Emanuel Mes
sias França . OAB/AC n~ 755 
- Luiz Augusto Araújo 
Marques , OAB/AC n• 759. 

Procuração 

Outorgantes: frente Popular 
do Acre (FPA). Coligação Po1í
tlca Partidária por seus dele
gados junto ao Tribunal Reg1o
na1 Eleitoral Evaristo de Lu
cas, Identidaae: 5133418-
SSP/SP CPF' 690599858 34 
Professor Universitário, Tan
cremildo Pinheiro Lima Identi
dade 562.421-SSP/DF CPf: 
055,375.411-49 Administrador. 
Valdomiro Andrade dos Campos. 
Identidade CPF;079.127572-67 
Antônio cezário Braga, Brasi
leiro, técnico Agricola, CPF 
079.751-68 e CI. N~ 056865-
SSP-AC.: Todos Brasileiros ca
sados, residentes e domicilia
dos nesta cidade merecia e 
constitui seus bastante procu
rador ... 

Outorgados: Em.anoel Messias 
França, brasileiroQ casado, 
advogado. OAB-AC n 755; Luiz 
Auçusto Araújo Marques~ Brasi
leiro, solteiro advogado OAB-
759; Antonio Cezário Braga. 
brasileiro. casado, estagiá
rio, OAB-AC n~ 497 e Júlio Cé
sar Costa de Oliveira, brasi
leiro, solteiro, estagiário 
OAB-AC nA 509, todos com es
critório prof1ssiona1 na rua 
Benjamím Constant. 526 sala 
308, altos do Banco Nacional, 
telefone 224-6426, Rio Branco 
- Acre. 

Poderes: Da cláusula ad judi
ca para o foro em geral. qual
quer instância ou Tribunal po
dendo propor e variar de ação, 
arrolar todas as provas em d'l
reito permitidas, perfc'ias e 
vistorias, requerer transigir, 
fazer acordo, desistir e o fim 
especial de junto a Justiça 
Eleitoral do Estado do Acre, 

l 
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propor nas ações que digam 
re~peito ao p1eito e1eitora1 
de 3 da outubro de 1990. 

Rio Branco-AC .• 30 de julho 
de 1990. Evaristo de Lucas -
Tancremildo Pinheiro Maia 
Valdomiro Andrade dos Santos 
Antonio cezário araga. 

ZAMtR É" CASSADO PELO TRE 
E APÓIA OSMIR E FLAVIANO 

o PMOB ganhou ontem, na vés
pera das e1eições gerais de 
hoje um grande reforço para 
seus candidatos a cargos 
majoritários. Zamir José Tei
xeira, que teve sua candidatu
ra ao senado de República cas
sada pelo Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE). no dla de on
tem. por abuso do poder econô
rnico. decidiu ontem no início 
da tarde apoiar as candidatu
ras do ex-governador Flaviano 
Melo e do deputado federal Os
mir Lima. para senador e Qo
vernador. respectivamente. Za
mir, após ser cassado, procu
rou Osmir, Regina e Flaviano. 
para declarar seu apoio na 
disputa eleitoral de hoje. A 
decisão do candidato cassado 
pelo TRE caiu como uma bomba 
no âmbito da RDA~ Que apoia a 
candidatura do deputado fede
ral Rubem Branquinho a 
governador. 6ranquinho e seu 
candidato a vice. George Pi
nheiro~ chegaram, inclusive, a 
procurar Zamir Teixeira na re
sidência de Osmir Lima, no 
conjunto Ipê. para convencê-lo 
a voltar atrás de sua decis8o, 
mas não obtiveram êxito. 

Depois de quase duas horas de 
conversa. Zamir ~osé Teixeira 
decidiu dar seu apoio às can
dfdaturas de Flaviano Melo e 
de osmir Lima, para senador e 
governador. ~uando disse ter 
sido vitima de um complô arma
do, dentro da própria RDA, 
para que sua candidatura ao 
Senado da República fosse 
cassada. ''A parti r de agora 
estou na campanha de Osmir, 
Regina e Flaviano. Não tem 
mais ~uem me faça voltar atrás 
da decisão. Afinal, eles me 
traíram como já vinham 
esquematizando", garantiu o 
candidato do PRN cassado pe1o 
TRE ha manhã de ontem. 

Zamir Teixeira, revoltado c~m 
a cassação. lembrou que nao 
haveria mais clima para conti
nuar apoiando os candidatos a 
cargos majoritários pela coli
gação Reconstrução Democrática 
do Acre (RDA). "Pelo fato ge
rado, vocês acham que eu deve
ria continuar naquele barco?", 
indagava Zamir aos jornalis
tas~ quando declarava apoio 
aos candidatos do PMDS. parti
do pelo qual conseguiu em 1986 
a primeira suplência de 
senador. o candidato do PRN 
cassado, Zamir Teixeira, posou 

para fotografias ao lado de 
Osmir e de Flavi~no. 

Nomeio os servidores Maria 
Nazaré Correia Camely e Paulo 
César Tolissano de Paiva. bra
sileiros. residentes e domici
liados em Rio Branco. para e
xercerem, respectivamente, os 
cargos de Secretária e Oficial 
de uustiça "ad hoc", nos pre
sentes autos~ devendo serem 
ccmpromissados. 

Certifique-se quais são os 
delegados. credenciados junto 
a esta Re~ional. que represen
tam a Col1gação Frente Popular 
do Acre. 

Requisite-se. junto à Televi
são Gazeta, a fita. em forma 
de videocassete, contendo pro
nunciamento do candidato Zamir 
.José Teixeira em pr·ol do can
didato Flaviano Melo. que foi 
veiculado no dia 2 de outubro 
de 1990. no horário das 21h às 
21h3Dmin horas. 

Defiro 
pr'azo de 
sentação 
mandato. 

aos Representantes o 
cinco dias para apre
dos i~strumentos de 

Notifique-se o Representado 
para. no prazo de cinco dias. 
oferecer defesa e, querendo, 
juntar documentos e arrolar 
testemunhas. nos termos do ar
tigo 22, inciso I. letra "a", 
da Lei Complementar n~ 64/90. 

Rio Branco. 3 de outubro de 
1990. - Geroino Uosé da Silva 
Filho, Corregedor. 

Certidão 

Em atendimento ao despacho de 
folha 12, certifico que Eva
risto de Lucas. Tranclemildo 
Pinheiro de Maia, Valdomiro 
Andrade dos Santos e António 
cezário Braga estão credencia
dos, junto a Tribunal Regional 
Eleitoral do Acre. como Dele
gados dos Partidos que formar 
a Coligação Frente Popular do 
Acre. conforme Resoluçãon ~ 
1 .030, de 6 de julho de 1990. 

Rio Branco~· 21 de setembro de 
i990. - Mar1a Nazaré COrreia 
camely, Secretária. 

certidão 

Certifico que. nesta data, 
intimei o Advogado da Repre
sentante. Doutor Genésio Feli
pe Natividade, conforme assi
natura 1 ançada na fo·l ha 1 2. 

Rio Branco, 4 de outubro de 
1990. -Maria Nazaré Correia 
Camely, Secretária. 

Termo de compromisso 

Aos quatro dias do mês de ou
tubro do ano de mil novecentos 

e noventa. nesta cidade de Rio 
Branco, Capital do Estado do 
Acre, no prédio onde se acha 
instalado o Tribunal ReQiona1 
Eleitoral. nas dependênc1as da 
Vice-Presidência e Corregedo
ria, presente o seu Titular, 
DesembarQador Gercino José da 
Silva F1lho, compareceram os 
funcionários públicos federais 
Maria Nazaré Correia Camely e 
Pau1o César Tolissano de Pai
va, brasileiros. sol~eiros, 
domiciliados e residentes nes
ta Capital. a quem o Excelen
tfssimo Senhor Desembargador 
Vice-Presidente e Corregedor 
deferiu o compromisso de bem e 
fielmente desempenharem, res
pectivamente, os encargos de 
Secretária e Oficial de úusti
ça "ad hoc". nos auto~ daRe
presentação úudicial n 26/90, 
apresentada pela Coligação 
Frente Popular do Acre contra 
Flaviano Flávio Baptista de 
Melo. Os compromissados disse
ram que aceitam o encargo, 
comprometendo-se a cumpri-lo 
na forma e sob as ~enas da 
lei. Do que. para constar, la
vrei c presente termo que. 
lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado_. 
Des. Gercino ~osé da Silva 
Filho, Vice-PreSidente e Cor
regedor.- Maria Nazaré Correia 
Camely. compromissada Paulo 
César Tol i ssano de 
Paiva, compromissado. 

Uunta.da 

Esta data junto aos autos o 
documento de fls. 15/90. 

Em 4 de out~bro de 1990. 
- Maria Nazare Correia 
Camely, Secretária. 

OF/GVP/CRE/N• 112/90 

Ao 

1ustrissimo Senhor 

Doutor Roberto Alves Moura 

Mui Digno Diretorda TV M?n
chete 

Rio erancp, Estado do Acre 

Rio Branco. 4 de outub~o de 
1990 

Senhor Diretor, 

1eryho a eleVada- honra em di
rig1r a Vossa Senhoria visando 
a requisltar, no prazo de 24 
horas, uma cópia da fita. em 
forma de videocassete, conten~ 
do o pronunciamento do candi
dato Zamir José Teixeira em 
prol do candidato Flaviano Me
lo, que foi veiculado no dia 2 
de outubro de 1990. no horário 
das 21h às 21h30min, o ~Ue 
faço com fundamento no artigo 
22. incisos VIII e IX, da Lei 
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n~ 64/90, objetivando instrui~ 
a Representação n~ 26/90. que 
tem como representantes a Co
ligação Frente Popular do Acre 
e o candidato a Senador da Re
oúbtice Flaviano Flávio Bap
tista de Melo. 

Sendo só para o momento~ a
proveito a honrosa oportunida
de para consignar a Vossa Se
nhoria os meus p~otestos de 
consideração e respeito. 

Atenciosamente. Ge~cinc 
~osê da Si1va ~ilho. Vice
Presidente e Corregedor Regio
nal Eleitoral. 

certidão 

ce~tifico e dou fê que no dia 
4 de.outubro de 1990, às 18 
horas. entreguei ao senhor Ro
berto Alves Moura~ di~etor 
da tv Manchete, of1cio de n~ 
112/SO. referente a Represen
tação n.R. 26/90. 

Rio 6ranco. 4 de outubro de 
1990.- Paulo César Tolissano 
de Paiva. Oficial de Justi
ça ad hoc. 

Termo de Juntada 

Certifico que. nesta data. 
por determinação do Sr. Des. 
Corregedor Gercino Vosê da 
Silva Filho, lavrei o presente 
termo para constar que juntei 
ao autos uma cópia da fita. em 
forma de v"ideocassete, conten
do c pronunctamento do candi
dato tamir Teixeira em prol do 
candidato ~laviano Me1o, que 
foi ve1cu1ado no dia 2 de ou
tubro de 1990, no horário das 
~1h às 21h30min, cue foi re
quisitada à Televisão Gazeta. 
Eu, Maria Nazaré Correia Came
ly, secretária. lavrei o pre-
sente termo. -

Rio Branco. 5 de outubro de 
1990. - Des. Gerei no «.José da 
Silva Filho, CorregedorL 

Certidão 

Certifico que, nesta data, 
entreguei o original do ofício 
de· not i f"i cação do Representado 
ao Senhor Oficial de Justiça 
Pau1o César Tolissano de 
Paiva. 

Rio Branco. 5 de outubro de 
1990. - Maria Nazaré Correia 
CameTy~ Secretária. 

REPRESENTAÇÃO N• 25/90 Classe 
"C" 

Representante: Márto Maia 

Relator: Des. Gercino José da 
Silva Filho 

Advogados: Dr. Gehesio Fe1ipe 
de Natividade e outros 

Representado: Dr. Flávio Bap
tista de Melo 

Assunto: Abuso 
Ec::onômico 

do 

Autuação 

Poder 

Aos óols dias do mês de outu
b~o do ano de mf1 novecentos e 
noventa. nesta Secretaria au
~uo as peças que seguem e. 
para constar. lavro este ter
mo. que subscrevo e assino. 

Protocolo n~ ~.237 

Livro 001 Fls. OS.v 

Exm~ Sr. Dr. Desembargador 
Corregedor Geral do Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Acre. 

O Senador Mário Maia, brasi
leiro~ c~sado. médico. candi
dato ao cargo de senador da 
República pelo Estado do Acre. 
através de seu procurador e 
advogado adiante firmado. com
parece respeitosamente a pr~
sença de Vossa Excelência, pa
ra. expor e requerer.Providén
cias contra o candidato a Se
nador da República- Sr. Fla
vtano Me1o~ braSileiro~ casa
do, engeheiro civil; e Contra 
Osmir Lima. Orasiieiro, casa
do. candidato a Senador da Re
Pública, o que faz motivado 
pelas seguintes razões fáticas 
e jurídicas adiante colocadas: 

I 

Dos Fatos 

Após o resultado do julgamen
to da Representação do Minis
tério Público Eleitoral formu
lada contra o sr. Zam1r Tei
xeira sucederam fatos extrema
mente Qraves que merecem 
sumária 1nvestlgação do Egré
gio Tribunal Regional Eleito
ral. 

Hoje a partir da 16 horas. a 
sede da Entidade '~fundação dos 
Irmãos Acrea.nos" se transfor
mou em instrumento de ali~ia
mento de eleitores através do 
Candidatos f'1-av-fãno Melo e Os-
mir Lima pertencentes aos 
quadros do PMDB. 

o PMDB adquiriu o Espólio i
licito do Cassado Zani~ Tei
xeira e as denomt nadas 
11 Comadres., deste estão sendo 
abastecidas na apo~tada enti
dade por cabos eleitorais do 
PMDB e do sr. Zamir Teixeira
com a entrega de sacolas com 
Qêneros a11mentfcios. inclusi
ve segundo diversas pessoas, 
ocorreu distribuição de df
nhetro em espécie a dezenas 
pessoas no interior da Sede da 
Fundação Irmãos Acreanos. 

Agora no .Período noturno -
aproximadamente às 19/20 ho
ras~ compareceram na Sede da 
"'Fundação Irmãos Acreanos'' os 
Srs. Deputado Geraldo Fleming 
candidato a Oe~utado Natalinà 
Ribeiro de Brito. candidato ao 
Governo Osmar Lima. a candida
ta a Vice-Governadora Regina 
Lino, além de outros candlda
tos do PMOB. 

No local foi feita farta dis
tribuição de propaganda dos 
Candidatos Flaviano Me1o, Os
mi r lima, Regina Lino, Uorge
nei Ribeiro a ~odas as pessoas 
que compareceram na Sede da 
Fundação - entrega de cédulas. 
cartazes. santinhos. 

Inclusive o Sr. Flaviano Melo 
e Senador Nabo~ vunior estive
ram na Sede da Entidade 
"Irmãos Acreanos" hoje aproxi
madamente às 19h. 

Na parede da Sede da Fundação 
foram afixados dezenas de Car
tazes dos Srs. Flaviano Melo. 
Osmir Lima. e Regina Lino. Essa 
afixação de propaganda foi 
feita hoje após a cassação do 
registro Candidatura do Sr. 
Zamir Teixeira. comprovando 
assim. a ocorrência de llfcito 
eleitoral e pena1: o ora re
querente apresentará em Uufzo 
fotografias e filmagem em vf
deo para demonstrar o crime 
havido no local. 

As pessoas que estiveram na 
sede da entidade recebiam ma
teriais de propaganda eleito
ral dos Srs. Flaviano Melo, 
Osmir Lima. e Regina Lino, e os 
coordenadores da 1lega1 dis
tribuição pediam e recomenda
vam votos nos candidatos 
representados. 

Abuso do Poder Económico 

Hoje no horário noturno a TV 
Gazeta divulgou propaganda do 
Sr. Flaviano Melo, Regina Li
no, e osmir Lima •. em seu 
noticiário das 21 ;00 horas. 
Pois. fez entrevista com o 
candidato cassado zamir Tei
xef-ra--com--afirtnãções de apoio 
aos candidatos do PMDB 
(Flaviano Melo, Osmir Lima e 
Regina Lino). esta propaganda 
foi feita de forma ostensiva. 
abusiva em total desrespeito à 
expre_ssâ de·te'Mni nação da Jus
tiça Eleitoral do Acre. 

A Rede Gazeta de Televisão é 
uma Empresa ostensivamente li
gada ao Sr. r1aviano Melo. e 
ao fazer divulgação da candi
datura do Sr. Flaviano, violou 
a Legislação Eleitoral. mere
cendo investigação - com a i~ 
mediata requisição da ftta 
magnéticà pelo Egrégio Tribu
nal Regional Eleitoral do Acre 
para comprovar o de1ito. 
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Na edição da A Gazeta jornal 
tambem v1nculado aos interes
ses econômicos e eleitore1ros 
do Sr. F1aviano Melo divulgará 
farto material de propaganda 
de seu candidato no dia 3 d~ 
outubro de 1990. em detrimento 
dos demais candidatos. 

II 

O PM06 e seus candidatos ti
veram maculadas suas respecti
vas candidaturas majoritárias 
ao adquirir o "Espólio 
maldito" do candidato cassado 
- Zam1r Teixeira. 

Dezenas de testemunhas pre
senciaram a violação da Legis
lação Eleitoral. o Código E
íeitoral foi feito lei morta 
oelos Srs. Flaviano Melo e os
mir Lima. Descumpriram também 
a expressas determinações con
tidas na Resolução n~ 16.402. 
de 17 de abril de 1990 do TSE. 

As graves ações do Sr. Fla
viano Melo e Osmir Lima vio
lentaram os dispositivos con
tidos na ~ei Complemetar n~ 
54. de 18 oe maio de 1990. 

III 

Diante oos Graves fatos 
ocorr--idos: 

Formula o seguinte 
Requerimento: 

a) seja a presente represen
tação recebida. autuada. e a
preciada em carãter de 
urgência; 

b) requer providências caute
lares do Egrégio Tribunal Re
gional Eleitoral no sentido de 
determinar que a Polícia Fede
ral faça ainda hoje perícia 
técnica no local (sede da en
tidade denominada fundação Ir
mãos Acreanos) para a'purar a 
cola~em de cartazes e distri
buiçao de material de propa
ganda dos candidatos Flaviano 
Melo, Osmir Lima, Regina Lino 
e Geraldo Fleming; 

c) requer o fechamento da 
Sede da Fundação com lacre 
por determinaÇão do TRE; 

d) requer prazo para juntar 
fotografias comprovando o 
"curral" e ainda defitade 
video que junta nesta oportu
nidade aos autos; 

e) requer' prazo par-a juntar 
no nome das testemunhas; 

Indica nesta opor-tunidade as 
testemunhas Tancremildo Pi
nheiro Maia. Mario. Simoni, 
Eliézer-, Antonio Tavar-es Mon
teir-o, Clodomir Monteiro, 
Fábio Vaz de Lim~. sem prejuí
zo· de indicar outras até 
amanhã. 

f) requer seja a representa
ção julgada procedente "cas
sando o registro das candida
turas dos Srs. Flaviano Melo, 
Osmir Lima e Regina Lino; bem 
como~ declarando a inelegibi
lidade dos mesmos. 

Requer desde já a produção de 
todas as provas em direito ad
mitido -eSpecialmente depoi
mento ,pessoal dos representa
dos; 

Termos em que, pede ~rovidên
cias enérgicas. - Genés1o Fe
lipe de Natividade, OAB/AC 
760. 

Procuração 

Outorgante: Mario Maia, bra
sileiro, casado, médico. por
tador da cédula de identidade 
RG nA 002.530 SSP/AC e CPF/MF 
sob n~ 000.212.611-72. resi
dente e domiciliado em Rio 
Branco-AC. na rua São Pedro n~ 
98-centro. 

Outorgados: Emanoel Messias 
França, brasileiro, casado. 
advogado OAB/ AC ns-< 755 e Gené
sio _Fel_ipe de Natividade; bra
sileiro.- casado. advogado 
OAB/AC nA 760 e OAB/PR n~ 
10,747~ com escritório na rua 
Alexandre Farhat, nA 206~ 
bairro Uosé Augusto, telefone 
n~ 224-9545, Rio Branco-Acre. 

·Poderes: da cláusula Ad 
Judicia para o foro em geral. 
qualquer instância ou Tribu
nal, godendo propor e variar 
de açao. arrolar todas as pro
vas em direito permitidas, re
querer perícias e vistorias. 
transigir. fazer acordo e 
desistir. Podendo agir em con
junto ou separadamente e su
bestabelecer com ou sem reser
vaS de poderes. 

Rio Branco-AC, 15 de setembro 
de 1990. - ·Mário Maia. 

certidão 

Certifico e dou fé que. nesta 
data, registrei e auterei a 
presente representação no li
vro tombo 008, nas folhas 5-
verso. 

A referida é verdade. 

Rio Branco. 2 de outubro de 
1990. - Ma~ia Nazaré Correia 
Camely. Secretária. 

Conclusão 

Nesta data faço estes autos 
conclusos ao Sr. Corregedor 
Regional Eleitoral. 

Em, 2 de outubro de 1990. -
Mar i a Nazaré 

Correia, Secretária. 

Nomeio os servidores federais 
Maria Correia e Paulo Cézar 
Tolissano de Paiva. brasilei
ros, solteiros. residentes e 
domiciliados nesta Capital. 
para desempenharem. respecti-
vamente, os cargos de 
Secretária e Oficial de 
Justiça ad hoc, nos autos da 
Representação Judicial n~ 
25/90, tendo como Representan
te Mário Maia e como Represen
tados Flaviano Flávio Baptista 
de Melo e Osm1r Lima. Expeça
se o termo de compromisso. 

Defiro o pedido de perícia. 
na forma da peça vestibula~. 
item III. letra b, que deverá 
ser feita pela ~alicia Fede
ral. expedindo-se. para tanto, 
ofício. 

Rio Branco. 3 de outubro de 
1990. Geretno José da Silva 
Filho, Corregedor. 

Juntada 

Data junto aos autos o docu
mento ae n~ 8/90. 

Em. 3 ae outubro de 1990. -
Mar-ia Nazar-é Correia 

Camely, Secretária. 

Tenmo de Compromisso 

Aos três dias do mês de outrO 
do ano de mil novecentos e no
venta, nesta cidade de Rio 
eranco, Capital do Estado do 
Acre, no pr-édio onde se ach_a 
instalado o Tribunal Regional 
Eleitoral, nas dependênclas da 
Vice-Presidência e Corregedo
ria, presente -o :seu Titular. 
DesembarQador Gercino José da 
Silva Fllho, compareceram os 
funcionários púb_1 i cos federa is 
Maria Nazaré Correia Camely e 
Paulo césar Tolissano de Pai
va. brasileiros, solteiros, 
domiciliados e residentes nes
ta Capital, a quem o Excelen
tfssimo Senhor Desembargador 
Vice-Presldente e Corregedor. 
Ceferiu o compromisso de bem e 
fielmente desempenharem, res
pectivamente. os encargos de 
Secretária e O'fícial de 
Justiça ad hoc, nos au.tos da 
Representação Judicial n~ 
25/90. apresentada por Mário 
Maia contra os candidatos Fla
viano Flávio Baptista de Melo 
e osmir Lima. os compromissa
dos disseram que aceita~ o en
cargo, comprometendo-se a 
cumpri-lo na forma e sob as 
penas da lei. Do que, para 
constar, lavrei o presente 
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termo que. lido e achado con
forme. vai devidamente assina
do . Des . Gere i no j,José da 
Silva Filho. Vice-Presidente e 
Corregedor - Maria Nazaré 
Correla CamelY~ compromissada 
- Paulo César Tolissano de 
Paiva, compromissado. 

Certidão 

certifico e dou fé que. nesta 
data. autuel. na contracapa. a 
fita. em forma de videocasse
te. apresentada pelo represen
tante. juntamente com a 
inic1al. 

A referida é verdade. 

Rio Branco. 2 de outubro de 
1990. - Maria Nazaré Correia 
C3me1y, Secretária. 

.Juntada. 

Nesta data junto aos autos os 
documentos de n~ 10/90. 

Em 2 de outubro de- 1990. 
- Maria Nazaré Correia 
Camely, secretária. 

OF/GVP/CRE/N• 111/90 

Rio Branco. 4 de outubro de 
1990 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

Doutor Luiz Gonzaga Net~ 

Dig~i~simo Superintendente da 
Pol 1c1a Federal 

Rio _B_remco. Estado do Acre 

Senhor Superintendente: 

Tenho a elevada honra em di
rigir a Vossa Excelência vi
sando a sol;citar a realizacão 
de per i c i a técní ca, ·com urgên
cia, na Fundação Irmãos Acrea~ 
nos, onde funciona o Comi tê· 
Politico do Candidato Zamir 
José Teixeira. a fim de apurar 
a data de afixação da propa
ganda política a11 existente 
em nome dos candidatos Flavia
no Melo e Osmir Lima, objeti
vando instruir a Representação 
Judicial nA 25/90, que tramita 
nesta corregedoria, tendo como 
Representante o Senador Mário 
Maia e como Representados os 
candidatos supracitados. 

Sendo só para o momento, a
proveito a honrosa oportunida
de para consignar a Vossa Ex
celência os meus protestos de 
consideração e respeito. 

Atenciosamente. - Gercino 
Uosé da Silva Filho, Vice-

Presidente e Corregedor Regio
nal Eleitoral. 

certidão 

certifico e dou fé que no dia 
4 de outubro de 1990, entre
guei ao Senhor Doutor Luiz 
Gonzaga Neto. Superintendente 
ReQional da Polícia Federal, o 
Of1cio de nA 111/90, referente 
a Representação de n~ 25/90. 

Rio B~anco, 4 de 
1990. - Paulo César 
de Paiva~ Oficia1 
ça ad hoe. 

COnclusão 

outubro de 
Tol issano 

de Justi-

Nesta data faço estes autos 
conclusos ao Sr. Corregedor 
Reg1ona1 Eleitoral. 

Em 5 de outubro de 1990. 
- Maria Nazaré Correia 
Camely~ Secretária . 

Notifique-se o Representado 
para, no prazo de cinco dias, 
oferecer defesa e, querendo, 
1untar documentos e arrolar 
testemunhas, nos termos do 
~rt. 22, inciso l, letra ua~ 
da Lei Complementar 64/90. 

Rio ~ranco. 5 de outubro de 
1990. - Oes. Gercino Uosé da 
Silva Filho. Corregedor. 

Rio Branco-AC, 15 de setembro 
de 1990. - Már1o Ma1a. 

Certidão 

Certifico que, nesta data. 
recebi os presentes autos do 
Senhor Desembargado~ Correge
dor e expedi a notificação do 
Representado, entregando o o
fício para o Senhor Oficial de 
Just-t-c;:a --pau i o -c-es-a-r lo1 issano 
de Paiva. 

Rio Branco. 6 de outubro de 
1990. - Marta Nazaré Correia 
Camely, Secretária. 

Uuntada 

Nesta data junto aos ates os 
documentos de n~s 12/14. 

Em 11 de outubro de 1990. 
- Maria Nazaré Correta 
camely. Secretãr-_ia. 

Excelentfssimo Sr. Dr. Desem
bargador Corregedor-Geral do 
Colando lribunal Eleitoral de 
Estado do Acre. 

PROCESSO N• 25/90 

D.iz o Senador Mário Maia. Ja 
qualificado nos autos do Proc. 
n~ 25/90, que tramita nesse 
Egrégio Tribunal, por seu ad
vogado e procurador, legalmen
te constituído, conforme o 
doe. de mandato aue ora pede a 
juntada, assinatura "in fine". 

que é esta, para requerer a v. 
· Ex~. QUe seja determinado à 
entrega a essa I1ustrada Cor
te, por parte da TV Gaze
ta~ desta cidade$ as fitas de 
videotape, referentes à pro
gramação levada ao ar pe1a a
ludida emissora. durant~ o dia 

:31 de outubro do co'rrente ano. 
nas quais se acham inseridas 
as várias "chamadas• feitas 
por profissionais pertencentes 
ao quadro da mesma, principal
mente o repórter Washington 
A1quino, com a final idade pre ... 
cípua de induzir os eleitores 
menos esclarecidos, em espe
cial. aqueles popularmente co
nheci dos como "cumadres" do 
Zamir a descarregarem todos 
s~us_ votos que, normalmente 
s-eriam para ele (Zamir), no 
candidato Flaviano Melo, pos
tu1ar.te a uma vaga, digo, pos
tulante a um mandato de Sena
dor da República, em flagrante 
desrespeito à legislação elei
toral em vigor, no que pres
creve o parágrafo único do 
art. 240 da Lei n~ 4.737. de 
15 de ~ulho de 1965 (Legisla
ção Ele1toral e Partidárta). 

Outrossim, reauer também de 
V. Ex~. a determinação junto 
às emissoras de radioPidifusão 
Rádio Difusora Acreana e Radio 
Gazeta FM-93,1. no sentido de 
q~.o1e as mesmas façam entregas a 
esse Egrégio Tribunal. d8s fi
tas cassetes dos programas le
vados ao ar pelas referidas 
'Estações de Rádio/ no dia 3 
de outubro do corrente ano. 

E.sc 1 arece o requerente que os 
materiais solicitados 
destinam-se a robustecerem as 
provas já existentes nos autos 
do Processo n~ 25/90 referen
tes a uma representação contra 
os candidatos Flaviano Melo e 
os mi r Li ma, a Senado-r- -da-- Repú= 
b1ica e Governador do Estado 
do Acre, respectivamente, re
presentaçã_o esta que tramita 
nesse Colendo Tribunal Eleito
ral, sendo que. tão logo sejam 
os citados materiais entregues 
nessa Coôrte, .v. Ex ~L determine 
o acostamento dos mesmos aos 
aludidos autos. 

Termos em que pede e espera 
deferimento: 

Procuração 

Ou!torgante: Mário' Maia. bra
sileiro, casado. médico. por
tadbr da cédula de identidade 
RG n• 002.530 SSP/AC e CPF/MF 
sob N~ 000.212.611-72, resi
dente e domiciliado em Rio 
Branco-AC~ na Rua São Pedre, 
N~ !98-centro. 

outorgados: Emanoe1 Messias 
França. brasileiro, casado, 
advogado OAB/AC n~ 755 e Gené
s1o Felipe de Natividade. bra
s i 1 e i r-o, casado. advogado 
OAB/AC 760 e OAB/PR N10.747. 
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com escritório na Rua, Alexan
dre farhat~ n~ 206, Bairro 
José Augusto, te1efone 224-
9645, Rio Branco-Acre. 

Poderes: Da cláusula Ad 
~Udicial para o foro em geral, 
qualquer instância ou Tribu
nal, podendo propo~ e variar 
de ação, arrolar todas as pro
vas em direito permitidas. re
querer perícias e vistorias. 
transigir, fazer acordo e de
sistir, podendo agi~ em con
junto .ou separadamente e subs
tabelecer com ou sem reservas 
de poderes. 

Rio Branco-Acre, 11 de outu
bro de 1990. - ~uarez Dias de 
Oliveira, Adv. OAB-Acre 425-
ClC-007.956.582/49. 

SUbstabelecimento 

S~stabeleço. na pessoa do 
Dr. Juarez de Oliveira, brasi
leiro, casado, advogado, ins
crito na OAB sob n~ 0425, com 
escritório em Rio Branco, AC à 
Rua Benjamim Constant, 400, 
Edificio iânia. õA andar, to
dos os pooeres a mim conferi
dos pelo Senador Mário Ma1a, 
conforme no verso do presen
'te, r-eservando-me iguais 
poderes. 

Rio .Branco, 5 de outubro de 
1990. . Genésio Fel ipe de 
Natividade, OAB/AC/760. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marco Macie1. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL PE. 
Pronuncia o seguinte 
discurso.) sr-. Presidente, 
Srs~ Senadores, volto a esta 
Tribuna para, mais uma vez, 
abordar tema sempre. recorrente 
nas discussões que se travam· 
em ~orno da retomada do desen
volvimento brasileiro e do 
desejável. e por cer'to 
incon'táve1, red"i reei onamento 
desse processo. Refiro-me, 
particularmente, à questão da 
correção das desigualdades 
inter-regionais de renda .. 

É por demais conhecida a gra
vidade desse quadro que. com
binado com os problemas r~la
tivos à distribuição interpes
soal da renda e com a expansão 
cada vez mais preocupante dos 
bolsões de pobreza. macula 
tragicamente a realidade na
cional e obstaculiza decidida
mente nosso propós1to de emer
gir do subdesenvolvimento. 

Reconheço o esforço despen
dindo pela administração fede
ral, há algumas décadas, para 
erradicar esse estigma do rios
se processo de desenvolvimen
to. Devo, entretanto, a bem da 
verdade, a$sinalar que esses 
esforços foram tímidos. insu
ficientes e. de resto. 
ineficazes . 

··- ---------- ----
Não é desarrazoado aler~ar. 

mais uma vez, que as desigua1-
d~des re~ionais conspiram con
tra a 1ntegridade nacional. 
Pretextam ondas mi~ratórías 
que inviabilizam, ate mesmo. 
as áreas ma1s desenvolvidas. à 
viSta do d~sp~oporcional au
mento na oemanda por emprego e 
por se~viços sociais básicos. 
Não bastasse ademais de tudo. 
a expressão da misé~ia estam
pada na face de milhões de pa
trícios. penalizados pela 
origem. 

o cidadão brasileiro não pode 
ser condenado pelo lugar de 
nascimento. Não se pode admi
ti~ a existência de regiões 
excluídas do desenvolvimento 
nacional. vivendo à margem do 
progresso. sem qualquer pers
pectiva oe equacionamento de 
seus problemas ou de encami
nhamento de suas soluções. 

A nova Constituição. em boa 
medida. representou um avanço 
no disciplinamento das ques
tões relativas ao desenvolvi
mento regional. Nada obstante, 
determinadas materias merece
riam um tratamento mais vigo
roso. 

Registro. a propõsito. a re
gionalização do aasto público 
federal. Os§§ 1~ e 7~ do art. 
165 da Consti1uição Federal 
instituíram esse pr1ncip1o, 
enquanto critério norteador do 
Pla~o ?1urianua1 e dos Orça
men~os fiscal e de Investimen
tos de Empresas Estatais, aco
lhendo proposta patrocinada 
por Constituintes nordestinos. 

Com base nessa regra, o gasto 
público não concorreria, ao 
menos, para agravar as desi
gualdades regionais. Entretan
to. c art. 35 do Ato das Dis
posições constituc1onais Tran
sitórias diferiu a efetiva a
p1 i ca-ção desse nor-ma par-a 
1998t Na verdade, se estabele
ceu uma carência de dez anes a 
partir da promulgação da Cons
tituJção para exercitar um 
principie indispe~sável à cor
reção das d1sfunções regionais 
no dispêndio público federal, 

Acrescento, além dfsso. o di
ferenciado tratamento ofereci
do ao rateto do Fundo de Par
ticipação dos Esta~os - FPE. e 
do Fundo de Part1cipação dos 
Municlpios - FPM.O nove texto 
cens~itucional definiu. com 
absoluta clareza, reconheça
se. partilha de rendas públi
cas, esclarecendo inequivoca
mente a parcela a ser apro
priada pela União, pe1os esta
dos e pelos municípios. Fixou, 
igualmente, critérios objeti
vos para as transferências ín
tergovernamentais (cota-parte 
estadual do IPI destinado a 
compensar exportação de produ
tos_ industrializados. cotas
partes muntcípais do ITR, do 

crxaau>NP 

IPVA e do ICMS etc.) Contuao. 
não cuidou de estabelecer, de 
fo~ma explicita. as regras de 
rateio do FPE e do FPM - pre
cisamente aque1es fundos de 
ca~áter regionalmente redis
tributivo, remetendo a matéria 
à legislação infra-constitu
cional. 

A propósito do assunto e num 
breve parêntese. Sr. Presiden
te, ofereci a esta Casa uma 
proposta de emenda constitu
cional. já inclulda na Ordem 
do Dia. tentante. inclusive. 
sanar essa falha, a meu ver. 
do texto constjtucional. 

Essas imperfeições. que espe
ro sejam sanadas na revisão 
consti tuciona1. não desaoonam, 
todavia, o assinalado aperfei
çoamento que mereceu a questão 
regional na carta Magna, pro
mulgada em 5 de outubro de 
1988. cujo segundo aniversário 
agora comemoramos ou apenas 
registramos. 

No rol dos programas adotados 
pelo Governo federal para re
duzir as desigualdades regio
nais de renda. devo fazer um 
registro especial para o Finor 
e o Fínam. 

É certo aue a superação desse 
probiema rec1ama, prioritaria
mente, gue se proceda à regio
nalizaçao do desenvolvimento 
nacional. a meu ver a saida 
para a prob1emátice nacional. 
Tal entendimento. porém, não 
faculta concluir devam ser e
liminados os programas de na
tureza compensatória. tamanha 
a gravidade da questão. 

E entre os proo1emas de natu
reza compensatória, eu não po
der1a deixar de registrar a 
importância de Finar e do 
Finam. 

É perfeitamente possive1 har
monizar essaS linhas de açao 
assegurando maior efe'tividade 
programática. ' 

É certo, igualmente, que es~ 
ses instrumentos devem ser a
primorados. de modo a ajustá
los ao processo de moderniza
ção da economia brasileira. O 
que não se pode é simplesmente 
desconhecer sua importância no 
desenvolvimento das regiões 
periféricas do Pais. 

Vejo, com surpresa. e não me
nos perplexidade, algumas no
ticias que revelam o propósito 
de incluir o -Finor e o Finam 
no elenco dos fundos sujeitos 
à ratificação pelo congresso 
Nacional. sob pena de compul
sória extinção. 

De fato, o art ._ 36 do Ato das 
Disposições Co~stitucionais 
Transitarias estab-eleceu que 
os fundos existentes n~ data 

= 
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da promul~ação da Constituição 
serão extlntos, se não forem 
ratificados pelo Congresso Na
cional, no prazo de dois anos. 
En~re~anto, logo a seguir, o 
art. 41 disciplina especifica
mente os incentivos fiscais, 
fixando a obrigatoriedade de 
reavaliação e análoga regra de 
extinção. Essa norma. todavia, 
limita-se estritamente aos fn-. 
centivos fiscais de natureza 
setorial, o que exclui desde 
logo.- e. para mim. isto está 
extremamente claro - o Finor e 
o Finam. 

Entendo, pois. sem lugar a 
dOvidas. oue não se exige a 
ratificação, pelo Congresso 
Nacional, do Finor e do Finam. 
As normas alcançam tão-somente 
os incentivos fiscais setori
ais (art. 41) e os fundos 
orçamentários previstos no 
art. 36. Raciocinio diverso. 
seguramente. não representa 
uma boa exegese do texto cons
titucional. aproveitando ape
nas a velhos preconceitos ten
dentes a desconsiderar a ques
tão regional brasileira, cada 
ve% mais ·grave na minha 
opinião. 

No caso especifico do Finar, 
vale salientar que esse fundo 
responde pela geração de 2.5 
mi1hões de empregos diretos e 
indiretos. pela expansão e di
versificacáo da base indus
tr1al (57% do IPI arrecadado 
no Nordeste estão vinculados a 
empresas beneficiadas com in
centivos fiscais). esse fundo 
também resPonde pela ampliação 
das exportações de· produtos 
industrializados. pelo reforço 
das receitas estaduais. te 
vale lembrar que 66% da arre
cadação do ICMS. no Nordeste. 
estão vinculados a indústrias 
incentivadas. ou seja, benefi
ciadas com os recursoS de hoje 
chamado Finor). e sobretudo 
pe1a garantia de implantação 
de mais de novecentos proje
tas. a maioria deles em fase 
de conclusão. abragendo desde 
sofisticados empreendimentos 
na ãrea de petroquimica atê 
projetes mais modestos rela
cionados com indústrias tradi
cionais -pesca. agroindústria 
e agricUlt~ra irrigada. 

Além disso, o Finar represen
Ta apenas 16,5% do montante de 
incentivos concedidos pe1a U
nião à iniciativa pr1vada 
(menos da metade do total des
tinado ao Sudeste) e apenas 1% 
da receita tributária da 
União. 

E isso é importante lembrar 
porque, como se sabe, fala-se 
com assiduidade, e~ portanto. 
com muita improcedencia, que 
os incentivos fiscais estariam 
sangrando demasiadamente os 
cofres da União, o que efeti
vamente não ocorre porque isso 
corresponde a apenas 1%- fri-

so mais uma vez - da receita, O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
trib~tária da União. -Sousa) - com a palavra o nobre 

Senador Francisco Rollemberg. 

Tal desempenho. contudo, não 
~ispensa a necessidade de 
proceder-se a uma revisão do 
Finar. com vistas a seu 
aprimoramento. Registre-se. 
nes&e sentido, a proposta qu~ 
a Sudene acaba de submeter a 
consideração do Ministério da 
Economia. Fazenda e Planeja
mento. objetivando a reformu
lação desse instrumento e ten
do por base estudos desenvol
vidos por suas equlpes técni
cas e contribuições outras a
presentadas por entidades re
presentativas da sociedade ci
vil e instituições acadêmicas. 

Sr. Presidente, Srs. senado
res, essa reformulação deve 
inscrever-se em uma ampla re
estruturação da política na
cional de desenvolvimento re
gional. de caráter abrangente 
e modernizante, e que conside
re a indeclinável responsabi-
11dade de o Estado promover a 
correção das disparidades 
inter-regionafs de renda, vale 
salientar, a propõs1to. estudo 
recente publicado por P~ul 
Krugman, do Massachusets rns
titute of Technology- (MIT). 
considerado um dos mais pro
missores talentos da nova ge
ração de economistas america
nos. que, ao examinar cenários 
alternativos para a integração 
européia em 1992. advertiu 
para os riscos de uma possível 
concentração económica, salvo 
se adotadas salvaguardas que 
possibilitem uma maior eQOida
de no desenvolvimento. em pro
veito de todos os paises, o 
que, em última análise. cons
titui a principal razão que 
fundamenta a tese da união 
européia. · 

Por isso, Sr. Presidente. 
gostaria de salientar que a 
questão regional ~rasi1eira 
somente será resolvida quando 
em todos robustecer-se a con
vicção de que não se trata de 
um problema cujo 1nteresse 
está apenas confinado às áreas 
interessadas: ao Norte e ao 
Nordeste. A questão regional é 
uma questão nacional. Ess_a é 
uma consciência que devemos 
ter. sob pena de ver cada vez 
ma1s comprometido o processo 
de desenvolvimento brasileiro 
e. quem sabe, cada vez mais 
agravadas as dificuldades so
ciais que marcam o mapa social 
do nosso Pais. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, nesse contexto, propor a 
extinção do Finar e do Finam é 
um desserviço à Nação. ademais 
de afronta ao Nordeste e à 
Amazônia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente, (Mui to bem! 
Palmas.} 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(SE. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem rev1são ·do 
orador.) sr. Presidente 
Srs. Senadores. seria até ri: 
sivel que eu ocupasse a tribu
na .neste final de tarde, pra
ticamente ao encerrar-se es~a 
sessão. se tempo não houvesse, 
tempo em que eu vivi. no Con
gresso Nacional. ~uando esta 
~arde. durante longos anos. 
era uma uma tarde de festa, 
era uma tarde de gala. era uma 
tarde em que os oradores dis
putavam os microfones da Câma
ra dos Deputados, de onde vim, 
para reverenciar a c1asse mé
dica do mundo inteiro - no 
"Dia do Médicoj'. 

Hoje. Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. ninguém homenageia 
e nem reverencia o méd1co. 
como ninguém reverencia e nem 
homenageia o polftico. porque 
sgmos nós. os médj_cos e os po-
11 ti cos ~ no momen·to a tua 1 • os 
responsaveis- os médicos~ pe
las mazelas da saúde pública 
no nosso Pais; os politicas, 
porque não desenvolveram. ain
da, ou não tém um condão de 
apressar, de uma maneira ace
lerada, as mudanças sociais 
que a sociedade tanto requer e 
que culpa a nõs todos. seus 
representantes, homens e mu
lheres por eles escolhidos. 
como aqueles que não foram ca
pazes de cumprir esse deside
rato. 

Dai por que, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. decidi ocupar. 
mesmo no final da tarde. obs
tinadamente este microfone 
para fa1ar do médico. a figura 
do médico, o humanismo a que 
estã imbuido na sua profissão. 
na sua atividade, na sua arte, 
no seu amor e na sua 
dedlcação. 

A propósito da data de 18 ge 
outubro, flDia do Médicou, nao 
me poderia omitir nas conside
rações sobre aqueles que vivem 
em permanente vigília no cum
primento da missão de servir e 
salvar vidas. 

É nessa dificf1 tarefa, a 
mais precipua, a mais caracte
ristica. a mais honrosa que. a 
nosso ver. reside a importân
cla da data. E em razão dessa 
tarefa que nos animamos a usar 
hoje da palavra. sem extrava
samentos demag6gfcos, sem pe
rorações vulgares. sem minu
ciosas análises do nosso con
texto sócio-político, mas ape
nas buscancto compreender essa 
tarefa hercúlea de exercer uma 
profissão voltada para a luta 
entre a saúde a doença, a vida 
e a morte. 
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Através dos tempos a profis· 
são de médico acumula um ca~ 
risma um mito que a· identifica 
com o poder. Compreende-se a 
presença de tal aura. quando 
buscamos. no pr6prio homem, as 
raízes do fato. Sendo o homem 
um animal absolutamente antro
pocêntrico este profissional 
está no ponto central de toda 
uma sociedade. O poder do mé
dico não fica restrito ao con
sultório e à vida de seus 
Cl· i entes~ Já que nenhum movi
menta acontece~ nenhum proces
so se desenvolve sem que o ho
mem vivo se faça presente. o 
médico toma sempre a posição 
central e primordial: cumpre 
eo médico. manter ã vida huma
na na sociedade. 

Essa ascendência dos médicos 
sobre os leigos parece proce
de~ de tempos imemoriais. pode 
ser rastreada nos curandeiros. 
nos magos e provavelmente està 
introjetada no inconsciente 
coletivo. 

Também não se pOde negar que 
na sociedade indostrial. tec
nológica, as expectativas em 
relação ao papel social do mé
dico são bem distintas. 

A Medicina social modificou o 
estilo e o exercício da 
profissão. A figura mágica do 
médico capaz de trazer con
fiança ao doente. à família. 
só com sua presença, vai sendo 
substituída. celeremente. pelo 
relacionamento impessoal, pre
cedido dos exames especializa
dos mediante sofisticada 
tecnologia. Também não podemos 
olvidar as novas condições de 
p~odução da soc1edade~ os no
vos vetores ·económico-finan
ceiros Que envolvem o profis
sional. Raramente o médico é 
hoje um profissional liberal. 
Via de regra ele tem de divi
dir o seu tempo entre dois ou 
mais empregos públicos. Em 
conseqüência tem de pautar seu 
atendimento dentro de uma cota 
preestabelecida pela institui
ção. Enfim exerce seu trabalho 
lutando contra o tempo e con
t~a a má remuneração. 

Em razão disso, deparamo-nos 
com uma dicotomia que realmen
~e merece a nossa reflexão. o 
médico é formado para exercer 
uma atividade humanista. numa 
sociedade impessoal QUe. preci
sa atender igualmente a mais 
pessoas- uma medicina social. 

Já se falou muito de "medici
na socializada". Pois o ideal 
é que ela o seja. Esta é uma 
profissão perfeitamente cris
tã: a todos. em igual atenção. 
A gene~alização dos cuidados 
médicos, é um intento básico 
desta politica profissional. A 
Medicina se caracte~iza por 
uma ação positiva, transforma-
dora. recuperadora, na socie
oade. 

Por isto Sr. Presidente. Srs. 
Senadores,. por ter a medicina 
esta característica positiva, 
o exercicio soclallzado, ou o 
exercício cristão desta pro
f~ssão é um desafio politico. 
Uma política s~gregacionista 
entraria em choque constante 
com o ponto de vista tão huma
nista exigido aos profissio
nais da saúde. A este médico. 
profissional pela vida~ cabe 
lutar pela preservação da saú
de e, em última instância, por 
sua restituição. 

Em relação à preServação da 
saúde, o desafio po1ftico que 
a medicina apresenta está no 
fato de que ela exija u~a hi
giene udesmedical izada". ·São 
necessários cuidados básicos 
sanitários. que permitam ao 
homem eximi~-se de distúrbios 
orgânicos que teriam que ser 
tratados de forma médica mais 
especializada. Em .suma: é um 
dever político manter uma or
ganização sanitária que dis
pense os cuidados médicos mais 
avançados, sem os quais a saú
de perdida teria que ser 
restituída. 

Para que este desafio políti
co seja atendido,é imprescin
dível que haja uma ordem nas 
decisões e atuações em relação 
à Medicina, em relação à manu
tenção sanitária do homem que 
vive em· sociedade. Cons~atamos 
aí a necessidade de uma ordem 
muito radical até. pois que a 
desordem sanitária faz-se em 
função da extrema oesordem 
urbana. E. somos obriQados a 
convir que a desordem urbana é 
tão .característica quanto o 
organismo-cidade. que a pró
pria população constrói com 
tais características. No atual 
mundo industrializado não e
xiste mais aquele campo. como 
local idealizado de fuga do 
homem u~bano. lá para onde ia
mos tuberculosos do século 
passado. Desta forma. o homo 
U~banus é quem mais merece a 
atenção do médico e. em 
conseqüência, a atenção das 
decisões políticas pela manu
tenção sanitária na aglomera
ção urbana. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res·. ·a- ênfase que se dá à ma
nutenção sanitária pede uma 
ressalva: o médico não tem 
mais o papel de "curandeiro". 
Este papel foi representado 
pór ele nas tribos primitivas. 
Em realidade foi ele quem deu 
origem ao papel social do mé
dico nas aglomerações u~banas 
dos tempos atuais. 

Contudo, a História caminha. 
Assim o médico atualmente 
apresenta-se como preservador, 
como profissional pela saúde. 
Daí. a ligação que podemos es
tabelecer entre a Medicina e a 
Ecologia. Esta ligação Drati
camente insere a medicina no 

movimento de preservação da 
vida~ na ecologia. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res. se a medicina ~uase se 
integra às preocupações ecoló
gicas de hoje. não faz tanto 
tempo que ela se distanciara 
das colocações genéricas em 
prol da saude humana, em prol 
da vida humana. Em realidade, 
a especialização dos serviços 
médicos éerecente. Ela advém 
do século XIX; apenas. Até ai, 
não ex1stia ensino médico pra
ticado em hospltais. A quali
ficação do médicó era feita 
através da transmissão pessoal 
de conhecimentos. aqueles que 
praticavam a medicina. cirur
gia e farmácia. como auxilia
res de um diplomado. Além dis
so~ até o século XIX. a situa
ção era de uma virtual inexis
tência de médicos formados e 
de uma aceitação da "medicina 
popular" que escapava ao con
trole dos grupos profissionais 
com poderes políticos. 

Foi determinante que tivésse
mos, ainda no século XIX, a 
Sociedade de Medicina lutando 
pelo rompimento do quad~o po
pularesco da p~ofissão, norma
tizando seu ensino e exercí
cio. "A vida e a saúde dos ci
dadãos $ão demasiadamente im
portantes para que os governos 
se descuidem delas e deixem de 
empreenderem. guiarem, limita
rem a escolha do vulgo"~ é o 
que consta nas normas estabe
lecidas pela Sociedade de Me
dicina, na época. Dessas impo
sições. vem a criação e uso 
das "cartas de autorização" 
para a cura de doentes nada 
mais que as 11 receitas médicas" 
de hoje. 

Nesta época. ainda, foi quan
do se estabeleceu o ensino o
ficial para a prática da medi
cina, sempre mantido sob a 
inspeção de autoridades públi
cas e científicas. Controla
se, então. que a prática médi
ca só seja franqueada a quem 
tenha competência comprovada 
para tal. No Brasil as facu1-
dades de Medicina são insti
tuídas legalmente pelo decreto 
datado de 3 de outubro de 
1832. Esta mesma lei veio a 
proibir que cu~assem, parte
jassem. ou tivessem botica. 
pessoas que não tivessem títu
los conferidos ou aprovados 
per uma escola de Medicina. 

A institucionalizaçãO dos 
princípios fundamentals da Me
dicina só é, entretanto, efe
tuada em 1850. como fruto de 
uma luta intensa e planejada. 
Esta luta pelos princípio de 
higiene pública e normatização 
dos tratamentos médicos. lança 
a med1cina na sociedade e am
plia seu objeto de ação. 

Institucionalizada, ou não. a 
Medicina relaciona-se profun-
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dam'ente com a 1 i berdade: 
opõem-se ciência e despot1smo. 
O médico tratado homem Vivo. 
enquanto o despotismo encara e 
trata os homens todos. como 
números apenas. A Medic1na não 
respeita privilégios, só res
peita a verdade. Se a liberda
de significa predomfnio da 
verdade. ela é a garantia do 
individuo por quem a Medicina 
sempre lutou. 

Em funç§o desta coJbcação ab
solutamente individualista que 
a Medicina assume em relação 
ao homem. objeto de seu estudo 
e saber. ela cria condições de 
que seja real, atuante. o 
patriotismo. Só o povo saudá~ 
vel ama e trabalha por seu 
Pais. E quem gasta toda uma 
vida na batalha por esta saúde 
não é senão, o médico. 

A partir deste principio. a 
Medicina e o Estado estão es
sencialmente ligados não só 
sob o ponto e vista prático em 
QUe o exercicio da Medicina 
dependa de deter,m1· nações do 
Estado. mas também sob o ponto 
de vista de que o saber mêdico 
seja absolutamente indispensá
vel à~ determinações do Esta~ 
do. E a Medicina quem oferece 
as oases orientadoras de toda 
a legislação, permitindo o al
cance Cla 1 iberdade .. Lei~ Medi
c1na e c'ivi11zação: o 
necessário para tornar maleá
veis os costumes ·de um povo. 
Para que preservemos a saúde 
do povo. é necessário que eli
minemos a possibilidade de ca
os, que reine a ordem. que não 
existam monstros. E conside
rando que a Medicina conhece o 
homem e as alterações de seu 
organismo, ela pode e deve 
guiar o processo de estabele
cimento e de funcionamento 
desta sociedade. Ela oferece o 
saber do corpo, que deve 
constituir-se na·base do fun~ 
c i onamen_"t"o dO corpo· socf.al . 

Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res, constatemos que ao mesmo 
tempo em que a Medi,ci na ofere
ce ao Estado seus préstimos no 
combate às epidemias. a elabo
ração de legislações. na dis
tribuição da justiça, na urba
nização. naturalmente ela tem 
que receber do Estado o auxf~ 
lia no combate ao charlatanis
mo e no reconhecimento da ex
clusividade do saber s.obr-e a 
saúde. o médico e a Medicina 
são discretos, mas seu saber é 
público. Daí o entend1mento 
imprescindível entre ela. a 
Medicina, e o Estado. 

Já Hipócrates, há mais ele 
dois milênios. ligava o poder 
do Estado ao poder da 
Medicina. Notamos istO _clara
mente. no conhecido -Juramentei 
de Hipócrates, pronunciado até 
hoje. na cerimónia de colação 
de grau dos médicos do ciclo 
acidental . 

Esse juramento se encontra 
totalmente desfigurado. mas 
vou 1ê-1o como o 11 há trinta 
anos. quando colei grau na Fa
culdade de Medicina da Univer
sidade da Bahia.; 

O Sr. Carlos Patrocinio- V. 
Ex~ Permite-me um aparte, no
bre Senador? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
-Com muita Honra. 

o Sr. Carlos Patrocfcio 
-Senador Francisco Ro11em
berg, -é uma satisfação ouvi
lo. Já no ocaso desta nossa 
sessao de hoje, enaltecendo a 
classe médta. Durante muito 
tempo. o médico foi considera
do o princfpe da medicina. 
Telvez V.Ex~ não seja a pessoa 
ideal para falar nesta oportu
nidade enaltecendo e homena
geando os médicos. porque sen
do v. ExA um deles, logo pode
ria pensar que estaria legis
lando em causa própria. Porém 
este dia 18 de outubro não de
verta passar em branca~ 
nuvens. HoJe se reverencia a 
classe médica. e a socializa~ 
ção da medicina trouxe traba
lhos fnsanos e cada vez mais 
exigidoS em troca de uma mas
sif1cação, de uma má remunera
çáo como ocorre com os médicos 
brasileiros, _principalmente 
com aqueles que prestam servJ
ços ao_ Gov~rno Federal e as 
i nst i tu i ções esta:dua is. V. Ex .r:; 
aborda esse tema com a pro
priedade de quem labutou na 
med1cina vários anos e ainda 
1abu~a até hoje. Sei que v. 
Exa exerce ainda a prof1ssão 
de médico. condignamente, no 
seu Estado, Quando lhe é per
mitido folga no Congresso 
Nacional. Não sei gual das 
duas profissões hoj~_ e a mais 
avi_l tada. se a do· médico ou a 
do polít)co. e nós dois nos 
encontramos nessa situação. 
con-rorme V. Exll- acaba de 
afirmar. Para nós. que já e
xercemos a p~of1são no inte
rior dó Pafs. por mais de vin
te ano_s, que procuramos 
exercé-la condignamente, tendo 
em mente o juramento hipocrá
tico que v. ExA lerá nesta o
portunidade - pois o interrom
pi justamente·' no. momento em 
que iria ·fazê-lo -há a certe
za, a fé inabalável de que o 
médico é uma _pessoa_ fundamen
tal para a edificação·do homem 
no inter_ior do País, porque 
represen_t.a a segurança para as 
famflias. além de outras qua
iidades que o médico represen
ta na socfedeide brasileira. 
Portanto~ V. Exa não deixou 
passar em branco esta oportu
nidade. este dia 18 de 
outubro! Aproveito uma carona 
ness.e--- seu mag<ni fico discurso 
para envfar a todos os nossos 
colegas brasileiros o nosso 
abraço_,_ o nosso apreço e a 
nossa palavra de fé e de con
vicção de que dlas melhores 

vfr~o para hçmenagear a classe 
med1ca atraves de uma ~emune
ração mais justa e mais 
condigna. Portanto. V. Ex~ 
estã de parabéns Pelo magnifi
co trabalho que traz a esta 
casa nesta oportunidade. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
- Agradeço ao eminente Senador 
Carlos Patrocinfo meu colega, 
também médico. pelo aparte que 
enriQuece o meu discurso. e 
quero tão somente dizer que 
tivemos a preocupação. nesta 
tarde, de enaltece~ e falar do 
humanismo que se eneontra ine
rente ao exercfcio da nossa 
profissão sem me referir às 
nossas agruras, a socialização 
atabalhoada que foi feita da 
nesse profissão. 

A única porta· que o médico 
encon~ra hoje, ao sair da fa
çuldade, é caminhar para ser 
funcionário público, mas infe~ 
1fzmente nem sempre ele pode 
sê-lo, porque é exigido con
curso. concurso que nunca se 
abre. Então o médico brasilei
ro precisa voltar às suas ori
gens, precisa recordar do que 
foi , do que representou e do 
que representa ho mundo inte1-
ro desde os primó~d1os da ci
vilização. a pessoa no ambien
te socíal em que exerce a sua 
profissão. Somos quase todos 
funcionários públicos. outros 
também não poderão sé-lo, mas 
precisamos. apesar c;lisso, -con
t1nuar-acredit3ndo e engrande
cendo a nossa profissão, por
que ela é indispensável é 
necessária, ela está junto do 
poder. O poder nada é e nada 
vale se não for capaz de dar 
àqueles Que exercem, aos seus 
comandados. a saúde de vida, e 
isso só o poder e a medicina 
juntos podem dar aos povos. 
Muito obrigado pelas palavras 
de V. Ex.<:.. 

o Sr. Marco Maciel Permite 
V. Ex iii um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
Concedo o .. aparte a v·. Ex~ 

o Sr. Marco Maciel - Nobre 
Sehador Francisco- Rollemberg, 
gostaria, a exemplo do que já 

~o fez com muita propriedade o 
Senador Carlos Patrocfnlo, de 
cumprimentar V. Ex~ pelo dfs
curs·o que faz na tarde de ho
je, peia passagem do Dia do 
Méd1co. "Falar no Dia do 
Médico". faz-me lembrar Lucas, 
o grande evangelista. que como 
diz a expressão latina. foi 
rico em misericórdia - dfves 
in misericórdia. Tenho sempre 
a conseiêMcla, ass1m como V. 
Ex~ citou. de que deixou exis
tir no médico~ de fato, atri
butos de humanismo, ou seja, 
de muita dedicação à causa que 
abraça. Eu dirla até que o mé
dico. por multa intimidade com 
o sofrlmento e com a dor, deve 

• 



• 

Sexta-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo II) Outubro de 1990 5719 

ser um cidadão, assim como foi 
LuCas - repito rico em 
misericórdia. Das outras pro
~issões, exige-se apenas que 
sejam profissionais justos; do 
médico. exige-se que. além 
disso. ele seja misericordio+ 
so, porque a misericórdia é 
uma categoria que está acima 
da Justiça. Por isso, no mo
mento em que se comemora a 
passagem do "Dia do Médico 11

, é 
imoortante que se realce a 
significação da profissão e a 
importância do papel do médico 
~a vida social do nosso Pais. 
E evidente que. infelizmente 
em nossa Pátria. a saúde é uma 
questão ainda não resolvida. 
Aliás. n6s temos duas grandes 
questões não resolvidas: uma é 
a da saúde e a outra, obvia
mente. é a da educação e. den
tro desse quadro, o papel do 
médico é extremamente questio
nado. V. Ex~. hoje nesta casa. 
faz uma análise com muita pro
fundidade do papel do médico, 
da sua importância na vida de 
nossa soc1edade e da necessi
dade que lhe seja dado 
um status mais condizente com 
a significação e a transce
dência da sua profissão. Espe
ro que realmente isto aconteça 
e possamos. em nosso País. 
melhorar o tratamento dado à 
questão da saúde. Em contra
partida, é fundamental que ha
ja, por parte dos profissio
nais de medicina, uma maior 
consciência do seu papel so
cial, porque. a cada dia que 
passa. devemos ter a convicção 
de que devemos nos proteger 
contra a excessiva merçantili
zação da profissão. E lógico 
que isto é uma questão que diz 
respeito não somente a outras 
profissões liberais. entre as 
quais a minha. que sou advoga
do, mas há algo que também, de 
alguma forma. toca muito de 
perto o exercicio da profissão 
da medicina. Por isto quero 
dizer que o discurso de V. Ex~ 
é muito apropriado, porque nos 
faz refletir um pouco sobre a 
questão da saúde em nosso Pafs 
e igualmente sobre o papel do 
médico _na sociedade que dese-_ 
jamos construir, ou seja. uma 
sociedade livre e justa. Por 
isto, concluindo o meu aparte, 
quero me associar às palavras 
que V. Ex~ profere, exaltando 
a passagem do 11 Dia do Médico" 
e me congratulando também pela 
reflexão que V. Ex~ produz 
aqui nesta Casa sobre a impor
tância da Medicina e sua si~
nificação para o desenvolvl
mento do nosso País. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
-Agradeço a v. Exa o aparte. 
V. Ex 4 tocou no fulcro do meu 
discurso. Quis lembrar ao mé
dico as suas origens, a trans
cendentalidade do exercício da 
profissão e quis também 
cobrar-lhe maior amor e 
re~ponsabilidade. 

É nesta cobrança e nesse amor 
que decidi concluir com o ju
ramento hipocrático, para lem
brar aos médicos que não forem 
capazes de cumprir o juramen
to, que Hipóerates ditar há 
tantos e tantos anos, que não 
devem exercer a Medicina que 
procurem outras profissões. A 
Medicina é uma profissão onde 
o humanismo tem que impregnar 
toda a sua existência. todo o 
seu ser. e aquele que desejar 
tão-somente enriquecer, ser 
funcionário público. cobrar. 
não ROde ser médico. A Medici
na é um ato de amor. é um 
sacerdócio. Quem não pode dar 
amor. quem não pode se dedicar 
como no sacerdócio, errou re
dondamente na escolha da 
profissão. • 

O Sr. Mário Maia - Antes de 
concluir com o nosso juramen
to. permita-me um aparte, no
bre SenadOr. -

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
-Com muita honra. emine'nte 
colega médico e Senador Mário 
Maia. 

O Sr~ Mário Maia - Nobre Se
nador Francisco Rollemberg, 
queremos nos aproveitar do re
gistro que V. Ex~ faz da nossa 
atividade, da nossa profissão 
médica. nesta tarde, no· "Dia 
do Médico". Dia de São Lucas", 
a oportunidade de levar um a
braço a todos os nossos compa
nhelros de profissão. colegas 
médicos que. espalhados por 
este Brasil afora, principal
mente nos adentrados das nos
sas províncias, dos nossos es
tados e municipios. sem recur
sos. à mfngua dos recursos 
mais elementares. às vezes. 
para fazer uma ação médica 
mais eficiente. A eles a nossa 
solidariedade, a nossa frater
nidade, o nosso abraço de ca
rinho. incentivando e exortan
do esses companheiros que es
tão por eSse anonimato afora, 
que persistam nessa atividade, 
contribuindo para melhorar ou 
levar um lenitivo àqueles que 
sofrem, muitas vezes não ape
nas somaticamente. mas psico
logicamente, moralmente. as 
agruras da vida. Relembrando 
os nossos tempos de estudante 
ainda, somos das gerações. 
pelo que v. Ex 0 registrou, em 
gue não havia especialiQades, 
aramos médicos polivalentes, 
digamos assim, verdadeiros po
limorfas nucleares. fazendo de 
tudo um pouco. e assim exece
mos, por longos anos. a nossa 
atividade, nos adentrados ~de 
nossa Amazônia Ocidental, pe
los rios e barrancos, naquele 
atendimento em que. além do 
ambulatório, do posto médico, 
famas de casa em casa, porque 
éramos chamados pára os 
atendimentos. Então, ainda so
mos do tempo do atendimento 
domiciliar. e nesse atendimen
to registrávamos toda a sacio-

1ogia da população. do ser que 
estava sendo atendido e da fa
mília. porque éramos recebidos 
na sala e víamos as condlções 
sociais daquela familia atra
vés da penetração em toda a 
sua intimidade de vida~ rece
bido na sala, indo na intimi
dade do quarto onde estava o 
paciente e depois indo à cozi~ 
nha lavar as mãos na clássica 
bacia que os familiares nos 
traziam, depois do atendimento 
médico. Portanto, relembrando 
deste passado, e de então para 
cá. as especialidades foram 
surgindo. Depois co~seguimos a 
especialidade de cirurqião ge
ral e anestesista. HoJe, ~e
gistrando V. Ex~ o "Oia do 
Médico", 18 de outubro, repor
tamo-nos também à especialida
de que também exercemos. de 
anestesista, que celebramos no 
dia 16, "Dia Universal do 
Anestesista". Levando a esses 
companheiros também, que à ca
beceira do paciente, guardam a 
sua vida naquele sono 
letárgico, para que ele não 
sinta dor enquanto nós, quando 
cirurgiões incisimos sua pele 
para ir na intimidade do seu 
ser buscar a cura das doenças. 
A nossa congratulação. o nosso 
abraço fraterno a v. ExA e a 
todos os companheiros por este 
Brasil afora, que exercem a 
nobre e dignificante profissão 
humanística da Medicina. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Nobre Senador Mário Maia, o 

aparte de V. ExA é um depoi
mento que engrandece. que mui
to acrescenta a este pronun
ciamento modesto que faço nes
ta tarde. 

Oue não seja o meu discurso 
uma volta ao passado. um dis
curso saudosista. mas de um 
homem que, tendo exercido já a 
profissão por quase 31 anos, 
possa fazer um chamamento aos 
mais novos. àqueles que se 
desviaram da profissão para 
que se reencontrem no juramen
to, no exercicio sério e pro
fícuo de uma profissão tão 
transcedental. sem aquelas 
discussões do que vamos fazer, 
se cumprimos horário. se faze
mos greve·, se só- atendemos ur
gência, se só atendemos a 
especialidade. 

Não podemos fazer o povo e a 
nossa gente de ioguete às nos
sas reinvidicaçoes. 

o Sr. Márcio Bereoski - Per
mite V. Ex~ um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
Pois não, crim muita honra. 

o Sr. Márcio Berezoski 
Estava aqui a ouvir, com muf

to interesse·. o seu belo dis
curso e quero. como profi~sio
nal da saúde, pois sou 
cirurgfão-dentista -devo con
fessar que sou mais cirurgião-
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dentista do que polftico, por
que exerci a Odontologia por 
19 anos e estou exercendo o 
mandato de senador por somente 
45 dias quero, portanto 
solidarizar-me com suas pala
vras e dizer que o seu discur
so não é só de senador, de po-
1ft1co, mas de um médico que 
realmente adora e defende in
transigentemente sua profis
sãc. Faço de suas palavras 
também as minhas. e lembro que 
a Odontologia também grande 
contribuição deu, apesar de 
ser uma profissão paramédica, 
à Medicina, já que foi a par
tir de um cirurgião-dentista 
que nasceu a anestesia. Muito 
obrigado. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
Eminente Colega. v. ExA é um 

médico. também. o odontólogo é 
o médico da face, é o médico 
da estética, ê o médico do 
sorriso, é o médico do apare
lho digestivo, é aque1e que 
cuida da mastigação, Qa prepa
ração do alimento. E através 
da boca bem cuidada, da face 
bem cuidada e bem operada. 
pelo cirurgião iucomaxilofa
cial, QUe V. Ex é, que é um 
médico em toda a sua essência. 
só que se especializou nesta 
área. nós também nos 
especializamos. o Senador 
Mário Mafa, anestesista e ci
rurgião. eu, cirurgião-geral. 
Cada um de n6s. pegando, seg
mentariamente, porções do cor
po humano, exercemos a medici
na bem-feita ou mal feita, de
pendendo do nosso amor, do 
nosso cuidado, do nosso 
preparo. 

~r. Presidente, vou encerrar 
lendo com a mesma emoção que 
lf hã 31 anos, na sede da Rei
toria da Universidade da Ba
hia, olhando para uma figura 
venerável do meu tempo, Edgar 
Santos. o grande Reitor que a 
Universidade da Bahia teve a 
felicidade de ter. 

"Juro por Apolo, médico, por 
Escu1ápio, por Higéa e Panacé
a, por todos os deuses e todas 
as deusas, tomando-os por tes
temunhas de que cumprirei. de 
acordo com minhas forças e ca
pacidade. o juramento e com
promisso seguintes: considera
rei meu mestre de medicina do 
mesmo modo que os autores de 
meus dias. com ele partilharei 
meus bens, e, se preciso for, 
suprirei suas necessidades; 
terei seus fi1hos por irmãos, 
e se eles desejarem aprender a 
Medicina, lhes ensinarei sem 
salário nem contrato. Transmi
tirei os preceitos. lições 
verbais e todo o ensino a meus 
filhos, aos de meu mestre e 
aos discipulos identificados 
por um compromisso e um jura
mento segundo a lel médica mas 
a nem um outro. Dirigirei o 

regime dos doentes em seu pro
veito, de acordo com minhas 
forças e meu julgamento, e hei 
de me abster do mal e da 
injustiça. A ninguém darel ve

,neno, afnda que me peçam, nem 
tomarei a iniciativa de seme
lhante sugestão; igualmente, 
não empregarei nenhum pessárfo 
abortivo. Passarei minha vida 
e exercerei minha arte com i
nocência e pureza. Não prati
carei a operação da talha; 
deixá-la-ei aos que dela devem 
ocupar-se~ No lar em que eu 
penetrar, entrarei apenas para 
o beneficio dos doentes. guar
dando-me de qualquer ação má. 
voluntária e corruptora, e so
bretudo da sedução das 
mulheres. Tudo que eU vir ou 
ouvir em sociedade. no exerci
cio da profissão ou fora dela, 
calarei o que não convém di
vulgar. encarando a discreção 
como um dever em tal caso. se 
eu cumprir este juramento sem 
transgredi-lo, que me seja 
dado haurir os beneficias da 
vida e d~ profissão, para sem
pre honrado entre os homens: 
se o vio1ar e me tornar perju
ro, oue eu possa ter sorte 
contrária. 11 

Sr. Presidente. esse juramen
to de agora me parece aquele 
que fazemos quando comemoramos 
bodas Qe prata e bodas de 
ouro. E o meu novo casamento 
com a minha profissão de 
sempre. 

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

O SR. PRESIOENTE (Pompeu de 
Sousa) - A Mesa associawse à 
bela homenagem que o Senador 
Francisco Rollemberg prestou à 
profissão médica, tão bem re
presentada neste plenário pe
los seus ilustres aparteantes. 

Passo a palavra ao nobre Se-
nador Márcio BerezosKi. 

O SR. MÁRCIO BEREZOSKI (PSDB 
se. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do 
orador. ) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. sou cirurgião
dentista e a minha especiali
dade, para completar as colo
cações do nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. não é em ci
rurgia bucomaxilofacial. mas 
também num~ área cirúrgica que 
é imp1antodont1a, uma especia
lidade onde também envolve um 
grande conhecimento na área 
médica. 

Sr. Presidente, S'rs. Senado
res, sou sincero, não gostaria 
de fazer este discurso. porque 
ele vai se reportar a um fato 
muito triste que se abateu re
centemente sobre o nosso Esta
do Santa Catarina. mais preci
samente na cidade de Blumenau. 
que foi lavada por uma enxur-

rada que. infelizmente ceifou 
vârias vi,das. ' 

Çomo fr!sei no fnfcio, gosta
r1a de nao fazer este discur
so. mas ao fazé-lo, gostaria 
que ele ecoasse nas várias 
areas de Brasília, porque de
sejaria que o meu estado fos
se. pelo menos nesta hora~ o
lhado com um pouco mais de ca
rinho, e deixasse de ser aque-
1e 'zero' da BR-101. entre o 
Paraná e o Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a incúria administrativa 
somada à inclemência das chu~ 
vas que há pouco se abateram 
sobre a cidade de Blumenau 
sacrificaram centenas de ho: 
mens. mulheres e crianças -
mortos, feridos ou desapareci
dos -e produziram incalculá
veis prejuízos materiais. 

.Revolta constatar.' ante novo 
episódio, que mais uma vez a 
catástrofe atinge fundamental
mente a população operosa e 
hospitaleira daquele conhecido 
município catarinense. como se 
os tristes exemplos pretéritos 
nada tivessem ensinado. 

Desconhecer experiência t~o 
sofrida constitui. como se ve, 
omissão imperdoável. pois per
m1te a repetição de dramas se
melhantes. como os que no pas
sado marcaram, entre outras, a 
cidade do Rio de Janeiro e a 
própria Blumenau. 

No caso presente. as chuvas 
que caíram no último fim de 
semana começaram anulando a 
estabilidade dos terrenos. A 
continuidade da forte precipi
tação já na madrugada de 
sábado determinava o desbar
rancamento das encostas dos 
morros. 

Multipicaram-se os desliZa
mentos de lama por sobre as 
edificações dos bairros da 
Glória e do Progresso. culmi
nando a tragédia com o trans
bordamento do ribei~ão Garcia. 
provocando o desabamento das 
casas. nada podendo resistir à 
força da torrente. em todo o 
Vale. 

Para confirmar que a ausência 
da cautela do administrador 
público não contribui para a 
preservação da vida humana. 
como disse no principio, basta 
saber que parte dos bairros 
atingidos integram zona de 
preservação perm~nente~ 

Não são suscetíveis, portan~ 
to, de ocupação urbana. tal 
como ocorreu sob a complacên
cia da fiscalização municipal, 
que dispõe de meios 1ega1s 
para remover os invasores. 
localizando-os em setores me
lhor situados em termos de 
segurança. 

I 

I 

~ 
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Compreende-se. aPenas até 
certo ponto, a dificuldade de 
colocar famílias de~baixo po
der aquisitivo em areas que 
apresentam contínua e elevada 
valorização imobiliária. 

Também. essa não é uma situa
ção única no meu estado, oco~
rendo em vários conglomerados 
do Pais_ a ocupação desordenada 
das áreas de preservação per
manente. motivada pela acele
ração, nos dias atuais do mo
Vlmento populacional, que se 
processa ora em razão do êxodo 
rural. ora em ~unção do merca
do de mão-de-obra entre outros 
fatores. 

As condições económicas ar
rancam esse povo sofrido dos 
bairros de classe média. onde 
hã saneamento e habitação con
di~na, impelindo-o para odes
confor.to da periferia, para os 
morros onde são miseráveis as 
condições de vida e é perma
nente a ameaça de sinistros. 

Contudo. se não são viãveis 
medidas imediatas para essa 
questão, já que se trata de 
problema estrutural da econo~ 
mia, a demandar soluções de 
longo prazo, é inteiramente 
factível e oportuno um conjun
to de providências que tornem 
mais amena a existência das 
classes desfavorecidas4 

Dentre elas, a médio prazo. a 
de reordenar todos os lotea
mentos irregulares do municí
pio, estabelecendo e observan
do os princípios básicos de 
preservação desse tipo de aci
dente, dentro de uma política 
de ocupação do solo.urbano Que 
respéite as condições do am
biente e preveja eventuais 
riscos ã segurança da popula
ção. 

Além dessas. a ge compatibi
lizar a remuneraçao do traba
lhador com a sua necessidade 
de adquirir lotes em locais 
urbanizados e seguros. proi
bindo-se. a partir daí, não só 
a invasão de áreas impróprias 
à habitação. mas mantendo-se 
rígida fiscalização e 
penalizando-se os infratores. 

Por fim, impõe-se, em caráte~ 
de emergência, Que o Governo 
Federal, através do Ministério 
da Ação Social, libere recur
sos destinados à recuperação e 
reconstrução das áreas e edi
ficayões destruídas e à ãssis
têncla da população vitimada. 

Por igual. faz-se necessário 
determinar a prorrogação do 
prazo de recolhimento do lCMS. 
permitindo salvar as empresas 
prejudicadas pela calamidade, 
e a permissão de saQUe das 
quotas do FGTS para os traba
lhadores castigados imerecida
mente pelo lastimável aconte
cimento. 

Essas urgentes e.mínimas rei
vindicações serão submetidas 
pelo governador do Estado de 
Santa Catarina à decisão do 
Senhor Presidente da Repúbli
ca~ em audiência próxima. 

sua Excelência 9 Chefe do Go
verno certamente será sensível 
a esses pleitos. assim crista
lizando a solidariedade que na 
primeira hora manifestou às 
vítimas da tragédia de Slume
nau. 

Era o que tinha a di~er, Sr 
Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - A Presidência se as
socia a V. Ex~ na solidarieda
de a essas vítimas. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -
se. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Pr9sidente, 
Srs. Senadores. a prime1ra li
ção que se deve retirar da 
tragédia de 61umenau é a de 
reconhecer que o problema am
biental mais sério do nosso 
estado é o desmatamento. 

Em momentos dramáticos como 
este, e sociedade pode ver com 
clareza que a questão ecológi
ca é Central para a vida das 
comunidades. É interessante 
observar como alguns setores 
classificam de radicais, ini
migos do progresso e até de 
desocupados os ecologistas, os 
preservacionistas. os verdes, 
mas são incapazes de enxergar, 
pelo menos nestas horas. que o 
problema ambiental é sério. 
exige atenções e providências. 
sob pena de custar calamidades 
como a ocorrida no Garcia. 

O desmatamento é o principal 
problema ambiental de Santa 
Catarina - maior mesmo do que 
a poluição causada pelo carvão 
no Sul -porque atinge unifor
memente _ todas as regiões 
catarinenses. Não é nenhuma 
coincidência que se.jam cada 
vez mais freqüentes e·assusta
doras as enxurradas, as quedas 
de barreiras, os vendavais. os 
desabamentos de encostas, o 
assoreamento e a poluição dos 
rios, em todas as re~iões do 
estado, o que impõe, como pri
meira tarefa para governos. 
emp~esariado e comun1dades, 
que se ponha fim à devastação 
daquele pouco que ainda existe 
em Santa Catarina de bosques, 
matas e reservas florestais. 

Isto se faz com consciência 
preservacionista, com o exer
cício pleno e rigoroso do po
der de polfcia do Estado, com 
fiscalização permanente e com 
o cumprimento das leis 
existentes. 

· ü t I · &?' ''D>?'h"' 

A tarefa que se segue é o re
plantio, o reflorestamento a
dequado, num vasto e amplo 
programa que envolva todas as 
esferas de QOverno, todos os 
setores do empresariado, toda 
a força mobitizató~ia das 
comunidades. 

outra lição a extrair é a de 
que existe uma contradição en
tre a idéia de que Santa Cata
rina é um estado equilibrado 
socialmente, e a ~ealidade de 
um déf 1 c i t de 200 mi 1 
mor-adias. 

Os governos catarinenses até 
aqui têm sido absolutamente 
tímidos, inconseQOentes mesmo, 
diante da necessidade ae dimi
nuir esse déficit. O empresa
r i ado (_com a 1 gumas raras exce
ções) também não toma nenhuma 
iniciativa mais vigorosa para 
suprir a falta de residência 
de seus trabalhadores. 

Ou se enfrenta de forma deci
dida e corajosa esse problema. 
ou continuarão a se multipli
car nas cidades catarinenses 
áreas urbanas faveladas. ou as 
moradias das populações mais 
carentes continuarão invadindo 
mangues e subindo encostas. 

Há experiências bem-sucedi
das, como a de Brusque do pre
feito Ciro Rosa, onàe um pro
grama inteligente. barato e 
criativo de construção de mo
radias para os trabalhado~es, 
minora o problema e reduz o 
déficit. 

o' fato é que é preciso inves
tir fundo, maciçamente num am
plo programa. O dinheiro deve
rá ser buscado onde ele 
estiver. o que urge é diminuir 

-esta vergonha que é o déficit 
habitacional catarinense. 

São algumas providências que 
podem ser tomadas a partir de 
agora. a pa~tir da dramática 
1ição que temos que aprender 
depois da tragédia de Blume~ 
nau. 

Não se trata de uma solução 
definitiva, porque esta só 
virá com uma mais justa e ade~ 
Quada distribuição cta renda em 
nosso País, que ostenta o de
sonroso posto de ter-ceiro lu-. 
gar nas estatísticas mundiais 
de concentração da renda, 
atrás somente de Honduras e 
Serra Leoa. 

Sempre será possivel. entre
tanto, evitar ou diminuir ca
lamidades como a de Blumenau, 
desde que haja vontade politi
ca nos governos, sensibilidade 
no empresariado e participação 
da sociedade. 

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

( 
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O SR. 
Sousa) -
nobre 
Baptista. 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Concedo a palavra ao 
senador Louriva1 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL' 
SE. Pronuncia o seguinte 

discu~so.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, traumatizado 
pelas estarrecedoras estatís
ticas relativas à mortalidade 
infantil no Brasil. o Ministro 
de Estado da Saúde Alceni 
Guerra revelou, para comprovar 
essa dolorosa realidade. que o 
Município de Paulo Afonso, na 
Bahia, apresentou os fndices 
de mortalidade infantil mais 
elevados do País- e possivel
mente do mundo - porQue "em 
cada grupo de mil crianças 
nascidas vivas ocorreram 700 
mor"tes 11

• 

Assinalando que no Norte e 
Nordeste os índices são deses
peradores. com mais de 100 ó
bitos por grupo de mil~ o Mi
~istro Alceni Guerra não se 
conforma com o fato desolador 
de o Brasil situar-se~ logo 
depois do Haiti, da Bolívia e 
do Peru, como o quarto Pafs da 
América Latina em mortalidade 
infantil, a qual, na verdade, 
é fundamentalmente uma conse
qüência direta da desnutrição. 

Na autorizada opinião do i
lustre Ministro de Estado da 
Saúde, a solução para esse 
problema - 11 Verdadei ra chapa 
bras il e f r a" - poderá ser obt i
da através da intensificação 
de quatro programas básicos -
ou sela. os programas da ~imu
nizaçao. o ataque às doenças 
respiratórias. o combate a do
enças diarréicas e o de suple
mentação alimentar. 

Considero. por ser evidente. 
que a implantação do pro~rama 
de alimentação e nutr1ção, 
lançado no último dia 16, pelo 
Ministro Alceni Guerra, duran
te as solenidades comemorati
vas do "Dia Mundial de 
Alimentação". (17-10-90), deve 
ser aplaudida pela totalidade 
da Nação brasileira, porque o 
a1udido programa significará, 
na prática, investimentos de 
us~ 2,5 bilhões de dólares nos 
proximos cinco anos, ampliando 
seis vezes os recursos desti
nados ao programa de alimenta
ção. 

Cerca de dez milhões de pes
soas - crianças, gestantes e 
nutrizes - serão diretamente 
beneficiadas. 

Participaram da solenidade de 
lançamento do programa de ali
mentação e nutrição a Confe
rência Nacional dos Bispos do 
Bras i 1 (CNBB), a Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS) 
e a Unicef. 

Atento à essencialidade de 
soluções realistas para tais 
problemas. formulei diversos 
pronunciamentos a respeito. 
Não poderia, por conseguinte. 
deixar de cumprir o dever de 
enaltecer o eficiente desempe
nho e a decisBo do Ministro 
Alceni Guerra, cujas iniciati
vas no sentido de erradicar a 
subnutrlção e, conseqüentemen
te, reduzir aqueles indices 
perversos e ameaçadores de 
mortalidade infantil. devem 
ser aplaudidas e apoiadas pela 
Nação brasileira. 

Eram estas as concisas obser
vações que desejava fazer nes
ta oportunidade. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a Palavra ao 
nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (MG. 
Pronuncia o seguinte discur
so.) Sr. Presidente, srs. 
Senadores. ao pronunciar, no 
dia 4 de abril de 1972, seu 
discurso de posse no Senado 
Federal, em substituição ao 
Senador Milton Campos~ de quem 
era o Suplente, o Senador José 
Augusto, da então Aliança Re
novadora Nacional M1neira, 
destacava o que ele chamou de 
'estranhas circunstânc1as do 
destino' o fato de 'vir eu 
subStituir não. mas apenas 
preencher a vaga deixada aqui 
por um dos maiores e melhores 
homens de Minas e do nosso 
Pais'. 

Mais adiante, reconhece a 
"contingência dolorosa de ter 
que preencher-lhe a vaga, para 
que se não desfalque a repre
sentação do meu Estado, sem 
entretanto, ter, de longe, se
Quer. a pretensão de substi
tuí-lo". 

Esses dois mom_entos signifi
cativos do pensamento de José 
Augusto refletem com precisão 
seu modo humilde de se ver, 
percepção essa em nada condi
zente com a atividade por ele 
desenvolvida no Senado, nos 
dois anos de duração de seu 
mandato, e, a seguir, na con
tinuidade de sua vida dedicada 
ao desempenho de um trabalho 
exemplar em favor de Minas e 
do Pafs. 

Dotado de uma modéstia 1nco
mum, conforme exige a simpli
cidade das pessoas de bem, 
José Augusto car~egou consigo 
a marca da - devoção à causa 
pública. 

Nascido em Caeté, foi Prefei
to de Espera Feliz e Caratin
ga. Em 1946, ao disputar seu 
primeiro mandato para Deputado 
Estadual, obteve consagrador 
reconhecimento popular, tradu
zido na expressiva votação que 
fez dele o ~andidato com o 

maior número de votos em Minas 
Gerais. naqu~la eleição. 

Foi D~putado Estadual por 
cinco Legislaturas e Presiden
te da Assembléia de 1956 a 
1960. Com .a eleição de Milton 
Campos, e 1966. e por força de 
seu falecimento, ocupou sua 
vaga. de 1~72_a 1974. 

Além dos mandatos. presidiu a 
Ciurb, no Governo Israel 
Pinheiro. Foi Ministro do Tri
bunal de contas de Minas Ge
rais, Secretário de Viação e 
Obras Púb11cas. no governo 
Clóvis Salgado, e Diretor Ad
ministrativo da Açominas. 

Na madrugada do dia 23 de se
tembro, M1nas Gerais foi sur
preendida com a noticia de seu 
falecimento. aos 76 anos de 
idade, encerrando-se. dessa 
forma, uma vida de homem pú
blico voltada para os mais le
gítimos interesses mineiros. 

Nesse aspecto pa~~1cu1ar, 
cumpre-me chamar a atenção 
para a gr~nde defesa qu~ o Se
nador ~ose Augusto fez pela 
implantação da Centra1 do Aço 
em nosso Estado. 

Em discurso realizado no dia 
30 de junho de 1972, Sua Exce
lência foi veemente na manu
tenção desse ponto de vista, 
ao dizer que 

'(# .. ) Minas Gerais sofre, há 
mais de 32 anos. de um senti
mento gera·1 de frustração, do 
qual partilha todas as suas 
classes sociais. pelo fato de 
ter sido colocada fora de suas 
fronteiras a primeira Usina 
Siderúrgica Nacional, com o 
apoio do Governador da União 
daquela época. ~Repetir-se-á, 
agora, o fato? E a grande in
dagação que, no momento, in
quieta e agita os mineiros, 
pois, a 22 do mês vindouro, 
quando o Congresso ainda 
estará em recesso. vence o 
prazo concedido pe1o Governo 
ao Instituto Brasileiro de Si
derurgia para exame do assun
to, e já se falª até {suprema 
ironia num pafs carente de 
mais aço para o seu desenvol
vimento) - em parecer 
contrário ao projeto e em lo
calizações fora do Quadriláte
ro Ferrifero de Minas." 

Conforme se observa, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, ja
mais foi outra a preocupação 
do senador ~osé Augusto, senão 
com o progresso de Minas Ge
rais e o bem-estar de sua 
gente. -

~osé Augusto soube. como pou
cos, e a exemplo do titular de 
sua cadeira na Câmara Alta. 
representar o nosso Estado com 
a presteza, a dedicação e a 
intransigência próprias das 
pessoas que colocam o bem co-

( 

- .. 
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mum acima de seus inte~esses 
par-ticular-es. 

Silenciosamente~ ~ez fluir o 
seu mandato sem ala~de, perce
bendo seu trabalho apenas o 
destinatário dos seus' 
esforços: Minas Gerais. 

Reverenciando hoje a memória. 
desse grande mineiro, cumpre
me, do alto da tribuna do Se
nado, chamar a atenção dos 
meus pareS para o exemplo vivo 
que ~osé Augusto soube legar à 
classe politica, em geral, e 
aos nossos coestaduanos, em 
particular, na esperança de 
que as novas gerações possam 
espelhar-se no seu compromisso 
com o bem comum e, assim, au
xiliar na construção de uma 
Nação cada vez mais identifi
cada com os anseios sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa} - Lembro aos Srs. Sena
dores que o Congresso Nacional 
está convocado para uma sessão 
conjunta a realizar-se hoje. 
às 18 horas e 30 minutos. por
tanto. dentro· de 10 minutos. 
no Plenário da Câmara dos 
Deputados. 

Nada mais havendo a tratar. 
vou ence~rar a presente ses
são, designando para a ordiná
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

- 1 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NA S. DE 1990 

(lnc1ufdo em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376. e, do 

Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 5, de 1990 (n~ 146/66, na 
Câmara dos Deputados), que a
prova o texto do convênio de 
Defesa fitossanitária entre o 
Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da 
BGpanha, conclufdo em Madrid~ 
em 12 de abril de 1984 
(dependendo de parecer). 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 
horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. LEITE CHAVES NA SESSÃO D~ 

k~vf~~5°oOEOR~ggR. ~~k~~GU~U~ 
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PR. Pro
nuncia o seguinte discu~so.)
Sr. Presidente, Srs. Senado
res, tantos tem sido os desca
labros no País, que os fatos 
mais estranhos e violentadores 
de lei passam completamente 
despercebidos. Vejam V. Ex~s. 

Agora que o Governo terminou a 
abertura dos portos do Pais, 
por ser necessário aos inte
resses nacionais que o Brasil 
importe ou exporte ilimitada
mente. Então. ocor~e um caso 
dessa natureza. 

Em Londrina, recentemente, 
uma empresa chamada Odebrecht 
Comércio e Indústria de Café 
Ltda. resolveu fazer .a sua 
primeira exportação de café 
para o Paraguai. A dificuldade 
começou na obtencão da licença 
de exportação. Á aqência de 
Londrina, onde esta a cacex, 
não dá licença para exportação 
de café verde. e sim café tor
rado, quando. no Sras11. não 
se exporta café torrado. En
tão, teve que ir a Santos. Foi 
expedida a guia no dia iS, com 
vencimento para o dia 30 ae 
setembro, que era um domingo. 
Obtida a pe~missão para expo~
tar. tratou a empresa de con
seguir um vefculo, um caminhão 
que pudesse levar ao Paraguai, 
vizinho do Paraná, a carga. 
Nenhum caminhão do Paraná 
dispôs-se a fazer a exporta
ção. sob a alegação de que 
ca_ff§ ___ dá prisão em Foz do 
-Igu3Çú~ Uma das transportado-
ras admitiu a possibilidade de 
fazer o transporte por contra
bando, mas não por via legal. 

Finalmente. a empresa conse
guiu um caminhão de Assunção, 
do Paraguai, para levar a 
carga. Em Foz do lguaçú, a 
carga foi apreendida. mesmo 
com a apresentação da guia de 
exportação. 

Durante três dias, a Colete
ria ficou examinando os pa
péis; na dia 28, resolveu exi
gir prova de origem do café. A 
empresa teve que ir novamente 
a Santos, constatou que o IBC 
eStá fechado, está extinto; 
então. não existe IBC. Não e
xistindo IBC. não existe órgão 
para da~ certificação de ori
gem, o que já não é necessá
rio. Mesmo assim, a Co1etoria 
exigiu qualquer documento 
carfmbado. A empresa recorreu 
a uma Associação Comercial, 
que deu um documento. 

Quando chegou o documento a 
Foz do Iguaçú, via fax,_o 
funcionário entendeu que nao 
havia firma. não hav1a reco
nhecimento e não deu seqüência 
à_ exportação. Enquanto isso, a 
carga permanecia parada, o ca
minhão com despesas e a moto
rista, que veio do Paraguai, 
pagando hospedagem: não houve 
também andamento dos papéis. 

Pois bem·, sábado, fechado; 
domingo, fechado; na segunda
feira, diz a Co1etor1a: 11 Essa 
guia não vale, porque venceu 
no dia 30. Não temos mais nada 
a. f.azer". 

A empresa vai a Santos, onde 
a Cacex informa: "Não há mais 
condições de darmos outra gui
a. porque já houve oscilação 
na taxa do dólar 1

'. 

Verifica-se, então. Sr. Pre
sidente, que há um empenho na
cional de se fomentar a 
exportação. Um pais desse ta
manho. dessa envergadura tem 
que exportar tudo hoje e im
portar tudo. Hoje a tese na
cionalista mats expressiva é 
essa: fazer com que o Brasil 
pa~ticipe do ci~cuito mundial 
de progresso. mas não há con
dições de funcionamento. Apelo 
à Ministra da Economia, Fazen
da e Planejamento, para que. 
de aco~do com as novas orien
tações. não se criem limita
ções à Cacex de cada cidade. 
de cada lugar, pois se ela e
xiste~ tem amplitude de compe
tência ~ara qualquer exporta
ção. 

Sr. P~esidente. para o Para
gual esta é a primeira expor
tação legal de café. Todos têm 
conhecimento de que se expor
tam milhões e milhões de tone
ladas por contrabando. Mas 
foi-se fazer legalmente e a 
firma enfrentou uma grande 
dificuldade. 

A margem de lucro com a ex
portação é muito pequena. e 
com essas despesas tornou-se 
inteiramente inviãvel, e a em
presa teve prejuízo nisso por 
proceder de forma correta. E 
há exigência da firma. 

Sr. Presidente, existe há 
muito tempo uma lei que dis
pensa o reconhecimento de fir
mas em documentos que transi
tam pela administração 
pública. Se algUém. produz o 
documento para ter resultado 
no setor público. não precjsa 
reconhecimento de firma. E a 
Lei nll. 63.166. As autori-dades 
continuam a exigir o reconhe
cime-nto de firma. Se não hou-:
ver um carimbo, não há 
andamento. Veja V. Ex 4 a 1m-_ 
prestabilidade da burocracia 
nacional. Quando se trata de 
corrupção\ tudo tem fac11ida
de, mas ha a preocupação em se 
exigir carimbo. Aliás, a única 
coisa negativa que obtivemos 
da origem portuguesa foi essa 
burocracia incontornável e 
insuportável. CheQOU ao ponto, 
na época da Colôn1a, em que se 
gastava mais com a burocracia 
e com funcionários do que com 
o ouro que se retirava de Mor
ro Velho. o Brasil continua 
apegado a essa questão de 
carimbo. 

Há pouco o Senador L ou r i vaJ 
Baptista .falou s_obre a questão 
de trânsito.· Existe a Lei n"" 
5.970, de 11 de dezembro de 
1973, que diz o seguinte: toda 
vez que houver um acidente de 
trânsito com ferlmento. os 



5724 Outubro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Sexta-feira 19 

guardas, o primeiro que chegar ras desses países. Dos Esta
está autorizado a remover o dos Unidos pode-se levar tudo 
carro do local da estrada, as- para fora, até os brasões. Não 
s1na1ando a sua posição até há fiscalização alguma. oBra
com um giz ou com outra tinta sil está precisando exportar. 
-qualquer. Pois· no Pafs basta 'mas não _consegue. Quando se 
haver um acidente. pãra o procede dessa forma, de acordo 
trânsito e os guardas ali com a lei, existe todo tipo de 
ficam. Mesmo aqu 1 • em Bras f- • obstácu 1 o. Essa exportação só 
1 ia, existindo essa lei, por- se operou por causa de in-
que o hábito é o mais negati- fluência, porque tivemos que 
vo, ninguém a cumpre. telefonar,· mos.trar que as leis 

são essas, que a determinação 
do Governo e no, sentido da 
exportação. 

sr. Presiden~e. deixo reg1s
trado o rato ocorrido com a
~uela empresa, ~ue é 
lamentável. O Senado Federal 
tem grande interesse hoje em 
fazer com que o Pafs seja 
moderno. Ha necessidade de 
exportação. 

A~ora, quando voltei da China 
e do Japão fi~ue1 impressiona
do com o funcionamento do cir
cuito internacional e a preo
cupação das firmas exportado 

í 

Sr. Presidente, deixo este 
reqistro no sentido de que o 
Pa1s tome conhecimento do fato 
e o próprio Senado Federal fi
que atento a isso. Hoje. não 
há mais essas exigências. En
tretanto. mesmo navendo a li
beração, o empenho no sentido 
de facilitar a impor~ação e 
exportação. a coisa não anda, 
a estrutura se emperra. Quando 

o Presidente da República ad
mi.te centenas. mi 1 hares de 
funcionários. há esse clamor 
nacional. existe a imprestabi
lidad~! a 1nut11idade. Não há 
consc1enc1a, não existe a res
peitabilidade. a preocupação é 
com o carimbo·. -

Lembro-me de que, como advo
gado do Banco do Brasil, du
rant$ muitos anos. havia de
terminados chefes que recor
riam ao Serviço Jurldico. mes
ma na época. para arranjar al
guma coisa impediente da solu
ção do processo, mesmo ~uando 
a lei facilitava. Vale dizer. 
há uma tendência irrefreável 
que é condenável. o eliminamos 
a burocracia. ou ela continua
rá a destruir este País. Deixo 
o registro para reflexão. 

Era o ~ue tinha a dizer, Sr. 
Presidente. (Muito beml) 
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1 ~ATA. DA 160> SESSÃO, EM 
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1 . f ABERTURA 

1.2 EX~EOIENTE 

1.2.1· 
Expediente 

Oiseursc do 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
- Impotência sexual em de
corrãncia do uso do fumo. 

SENADOR 
cariedade 
1 igam o 
estados. 

MÁRIO MAIA - Pre• 
das estradas. que 

Acre a outros 

SENADOR WILSON MARTINS -
ApelO do Pref,eito de 
Corumbá-MS e outras entida
des para evitar a retirada 
do trem da estrada de ferro 
Noroeste oo 6rasi1. 

SENADOR RONALOO ARAGÃO -
Assassinato do Senador 01a
vo Pires. 

SENADOR NEY MARANHÃO 
ConstitucionalidaDe dos 
fvndos Finar e Finam. 

t~.2.2 - Lei~ura.de p~oje-

- P~oje~a de Lei do Senado 
n~ 180/90. de avtoria do 
Senador Marco Maciel, oue 
restabelece o Fundo ~acio
na1 de Oesenvolvimen'to 
c,entlfico e Tecnológico. 

1~2.3 -·Requerimento 

N~ 365/90, de autoria do 
Senador M~ta-Machaoo. so1i
c,tando llcença .médica a 

SUMÁRIO 
partir dq dia iS do corren
te mês. pelo prazo de 30 
dias. Aprovado. 

1~2-4- Comunicação 

Do Senadõr Affonse Camar
go. que se ausen~ará do 
País. no per\odo de 22 e 23 
de outubro do corrente 
ano. 

1.2.5-'- Requerimento 

N~ 366/90. de autoria do 
senador Jutahy Maga1hâes, 
solicitando ' aUtorização 
para desempenhar missão no 
exterior. 

1.2.6- Comunicação 

Oo Senador Raimundo Li
ra. que se· ausentará dos 
trabalhos da Casa a partir 
do d\a 20-10-90 a 28-10-90, 
para breve vi agem ao 
exterior, 

1 .3 ~ORDEM DO DIA 
• ?roj e to, de Decreto Legi·s-

lativo n~ 5. de 1990 (n~ 
146/56, . r.>a Câlnara dos 
Deputados). que ~prov.a o 
tex~a da convénio de·Oefesa 
fi~os sanitária entre o Go
verno da ~epúbl~lca Federa
ti v a ..do eras 11 e o Governo 
da Espanha. concluído em 
Madrid, a 12 de a~ril de 
i984. Discussão encerrada 
ap~S Parecer favorâve~ da 

com.1 ssão competente, f 1 can
do a votaçao adiada nos 
termos do art. i6B do Regi
mento l nt e r no .. 

I' 
1.3.1 -Matéria apreciada 

após a Ordem do O i a 

Reque~imento n~ 466/90, 
de autoria do Senador Ju
Lahv Magalhães, 1ido no Ex~ 
peó1ente da presente 
sessão. Votação ad;ada após 
parecer ~avorável da comis
são competente. 

1.3.2 Oiscu~sos após a 
Ordem do Dia 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM-
BERG Programa nuclear 
bras i 1eiro. 

SENADOR MÁRCI.O LACERDA -
Assassinato do· Senador Ola
vo Pires. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Re1ação do Governo com o 
novo Cong~esso eleito. E-
1e1ção para Governador no 
Estado da Bahta. Punição 
pe 1 o ~ode r Ex-ecutivo das 
i rregu'1ar- idades apuradas 
pe1a CP! da Corrupção. Po
litlca dos 1dosos. Violên
cia urbana no Pafs. Intro
dução do ponto no Senado 
Federal. 

SENADOR ODACIR SO~QES 
Transcri_ção das sugestões 
dos participantes do 
Sem i nãri o- sobre Renov§ção e 
Desenvolvimento do Sanea
mento no Pafs. 

1.3.3 - Comunicação da 
Presidêncià . 

Recebi.merito Cia Mensagem n.s~. 
198/90 ( n" 750/90. na 
orisem), do Presidente da 
Republica, comunicando que 
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EXPEDIENTE 
CENTIIO QIIÁFICO DO SENADO FEDEIUU. 

PASSOS PORTO 
DIAIIIO DO CONCIIIESSO NACIONAL 

Impresso sob a f'espons.abdtdo~de do~ Mea do Senado Federal 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIE<l OA SILVA MAIA 

.01retor Executivo 

'f. ". 

CESAR AUGUSTO .lOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

se ausentar-á 
oerfodo de 21 
bro, com 
Portogua 1 . 

do País. no 
a 26 de ovtu-
destino a 

1.3.4 -Designação da or
dem do Ofa da próxima ses
são 

1.4 ENCERRAMENTO. 

2 - ATA DE COMISSÃO 

ASSINATURAS 

Semestral ···•n••·-·············· ................. - ............ . 

Tiragem: 2.200-exemplares. 

3 - INSTITUTO DE PREVIDÉN
CIA DOS CONGRESSITAS 

Resoluções n~s 22 a 25, 
de 1990. 

- Atas de reuniões do Con
selho Deliberativo. 

- Pareceres sobre o balan
cete Patr1monial e Demons
trat;vo das Rece1tas e Des 

pesas dos meses de maio. 
junho e juJho de 1990~ 

4 MESA DIRETORA 

5 LÍDERES E VICE-LÍOERES 
OE PARTIDOS . 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SOES PERMANENfES. 

Ata da 160!! Sessão, em 19 de outubro de 1990 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da48ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS 9 HORAS ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior -
Ronaldo Aragão - João Nasci
mento- Francisco Ro11emberg
Lourival Baptista - Jutahy Ma
galhães - Pompeu de Sousa -
Meira Filho- Wilson Martins. 

O SR. PRESlDENTE (Pompeu de 
Sousa) -A lista de presença 
acusa o comparecimento de 10 
Srs. Senadores. Havendo número 
regimentai, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus. ini
ciamos nossos trabalhos. 

Há oradores inscrftos. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL 
SE. Pronuncia o seguinte 

discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. trago a esta 
casa uma informação alarmante, 
que deve preocupar diretamente 
aos homens e as mulheres: "O 
fumo é uma das principais cau
sas da impotênc;:a sexual", se
gundo pesquisas médicas reve
ladas durante as reuniões de 
Bichat, em Paris. Esta infor-

mação foi publicada no 
jornal A Tarde . de Salvador, 
página 11, no dia 28 de setem
bro último, com base em tele
grama inte~nacioMal da Agência 
France Press- AFP. 

Oitenta e um por cento dos 
homens que vão ao médico por 
causa de impotência sexual são 
~umantes. e 93% dos impotentes 
de mais de 50 anos tamoém 
fumam. 

Outro dado revelador dos pe
rigos que o fumo causa aos se
res humanos - mais um dos pe
rigos -, é-que o interesse se
xual dos fumantes na faixa dos 
25 aos 40 anos também é menor 
do que o dos não-fumantes. 

A noticia repéte 1nformações 
que já têm sido."dadas por mim 
nesta _ casa. em outros pronun
ciamentos~ a respeito dos gra
ves riscos qu~ correm as pes
soas que fumam e aaue1as que 
estão expostas à fumaça dos 
cigarros, em ambiente 
fechados. Quer dizer. quem não 
fuma. recebe fumaça e daqui a 
pouco está- contraindo esse 
mesmo mal. 

Diz a notfc1a: "O cigarro 
também pode causar câncer de 

pulmão, garganta e próstata, 
bem como problemas circulató
rios e o envelhecimento prema
turo da pele". como se pode 
verificar, as mulheres, tão 
ciosas da sua beleza, precisam 
cuidar-se e deixar o cigarro, 
pois as ruQas aparecem prema
turamente em seus rostos, com 
todas as conseqüência negati
vas daf advindas. 

O professor A1ain Jardin. Di
reter do Serviço de Urologia 
do Hospital Kremlin-Bicetre, 
próximo da capital francesa, 
afirma que fatos indiscutfvefs 
colocam o consumo de tabaco 
entre as principais causas da 
impotência sexual do homem. 

"Entretanto" -- acre.;:;centou o 
professor Alain Jardfn ~o 
efeito do tabaco sobre a se
xualidade muitas vezes é aba
fado, principalmente por uma 
publicidade enganosa. que di
vulga imagens ~ue associa, os 
cigarros à virilidade" 

O professor Jardin disse que 
o impacto negativo do fumo so
bre a vi ri 1 i da de é po·uco co
n_hecido pelos médicos·e prati
camente ignorado pela popula
ção, apesar de o problema já 
ter sido identificado. 
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É claro que os seres vivos 
rea~em diferentemente entre 
si 1 mas os estudos e as expe
riencias com animais possibi
litam um indicativo seguro dos 
malefícios que uma substância 
pode causar ao ser humano. Um 
grupo de pesquisadores de San 
Francisco. nos Estados Unidos. 
verificou os neTastos efeitos 
do fumo através de uma expe
riência com seis cães. implan
tando pos animais eletrodos a 
fim de que atingissem a ereção 
por estimulação nervosa. 

Sr. Presidente. 

Srs. Senadores. 

As pesquisas em todo o mundo 
encaminham toda a sociedade 
para a necessidade de uma 
conscientização firme quanto 
aos maleffcios do fumo e à im
portância de que deixem de 
fumar. 

o jornal 110 Estado de S~ 
Paulo' também publ~ca, no dia 
27 de setembro. página 23, 
téria sob o título "Estudo 
socia Cigarro a Vitimas 
Depressão". 

ma
As

de 

Procedente de Nova Iorque. a 
matéria diz que "as pessoas 
deprimidas têm mais probal1da
de de adquirir o hábito de 
fumar. Casos graves de depres
são transformam as tentativas 
de deixar o cigarro em missões 
extremamente difíceis". Tal 
conclusão foi obtida em estu
dos publicados no Uornal of 
The American Medical Associa
tion. 

Estudos rea l'i zados por A 1 e
xandre Glassman, do Instituto. 
Psiquiátrico do Estado de Novâ 
Iorque, comprovaram que a o
corrência de um histórico do 
.estado depressivo grave é duas 
vezes maior entre fumantes do 
que entre não-fumantes: Há al
gum tempo, o c1garro vem sendo 
relacionado a estados de an
siedade e depressão. 

Na mesma noticia do O Estado 
de S. Paulo , porém originária 
d~ Washington, a Ministra da 
Saúde dos Estados Unidos, An
tonia Novello, anunciou que 
"parar de fumar traz benefí
cios sensíveis e imediatos, 
mesmo para as pessoas mais 
velhas". A Ministra da Saúde 
dos Estados Unidos afirmou, 
também, que as companhias·se
guradoras deveriam pagar tra
tamento pâra as Pessoas desis
tirem do hábito de fumar. 

'*levantamento feito pelo· Go
verno. dos Estados Uni dos com
prova que 390 mil norte
americanos morrem anualmente 
por doenças causadas pelo ci
garro, e que mais de uma em 
cada seis mortes no Pafs são 
provocadas pe 1 o tabaco. " 

Eram estes os alertas que de
sejava trazer a esta Casa, pe
dindo a transcrição das duas 
notícias - do jornal A Tarde 
e do Uornal O Estado de S. 
Paulo ~ nos·Anais do Senado. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O SR. LOURIVAL BAPTISTA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

A Tarde sexta-feira 28-9-1990 

FUMO CAUSA lMP.OTêNC!A 

Paris (AFP) O fumo é uma 
das principais _causas da impo
tência sexual. segundo pesqui
sas médicas reveladas durante 
as reuniões de Bichat, em 
Paris. Oitenta e um por cento 
dos homens que vão ao médico 
por esse motivo são fumantes, 
bem como 93% dos impotentes de 
mais de 50 anos. O interesse 
sexual dos fumantes na faixa 
dos 25 aos 40 anos também é. 
menor do .que o dos não
fumantes. O cigarro também 
pode causar câncer de pulmão. 
garganta e próstata, bem como 
problemas circulatórios e o 
envelhecimento prematuro da 
pele. 

Segu~do o professor Alain 
Jardin, diretor do Serviço de 
Urologia· do Hospital Kremlin
Bicetre. próximo da capital 
francesa. fatos indiscutíveis 
colocam o consumo de tabaco 
entre as principais causas da 
impotência sexual do homem. 

Entretanto. acrescentou. o
efeito do tabaco sobre a se
xualidade é muitas vezes aba
fado, principalmente por. uma 
publicidade enganosa que di
vulga imagens que associam os 
cigarros à virilidade. o pro
fessor Vardin disse que o im
pacto negativo do fumo sobre a 
virilidade é pouco conhecido 
pelos médicos e praticamente 
ignorado pela população, ape
sar de o problema ja ter sido 
identificado. 

Um grupo de pesquisadores de 
San Francisco, Estados Unidos. 
verificou os efeitos nefastos 
do fumo através de uma expe
riência co_m seis cães,- implan
tando nos animais eletrodos a 
fim de que·atingissem à ereção 
por estimulação nervosa. 

o Estado de s. Paulo 

Quinta-Feira. 27 de setembro 
de 1990 

ESTUOÓ ASSOCIA C!GAR80 
A V!T!MA DE DEPRESSAO 

NOVA YQRK -As pessoas depri
midas têm mais probalidade de 
adquirir o hábito de fumar. 

Casos graves de depressão 
transformam as tentativas de 
deixar o cigarro em missões 
extremamente difíceis. Estas 
são conclusões de dois estudos 
publicados ontem no ~ornal of 
the Ame.-ican Medical 
Assocfat1on. Segundo um dos 
,estudos. existem evidências de 
que Tumantes, assim como vi
ciadOs em drogas. estão se 
automedicando. De acordo com 
os pesquisadores. pessoas de
primidas que fumam podem sen-. 
ti r algum ali vi o por causa do' 
efeito da nicotina no cérebro. 

Em um ~os estudos realizados. 
Alexandre H. Glassman. do Ins
tituto Psiquiátrico do Estado 
de Nova York, constatou que a 
ocorrência de um histórico de 
estado depressivo grave é duas 
vezes maior entre fumantes do 
que entre não-fumantes. Há al
QUm tempo, o cigarro vem sendo 
relacionado a estados de an
siedade e tensão: mas o estudo 
de G1assman não conseguiu es
tabelecer nenhuma relação siQ
nificativa entre os do1s 
fatores. 

Outro estudo. realizado por 
Robert F. Anda. do Centro Fe
deral para Controle de Doen
ças, de Atlanta. anali'sou da
dos nacionais relacionando es
tados de depressão com uso de 
tabaco. A equipe de Anda che
gou à mesma conclusão que 
Glassman e seus colegas. 
"Parece que a depressão torna 
as pessoas mais propensas a 
começar a fumar e pode tornar 
mais • dificil acabar com o 
hábito 11

, diz Glassman. 

De acordo com suas pesquisas, 
2, 9% dos que runca· fumaram so
freram estados de depressão 
grave. enquanto entre fumantes 
esta porcentagem sobe para 
6,6%. Embora reconheça ser 
prematuro recomendar medicame
tos antidepressivos para tra
tar pessoas que queiram parar 
de fumar, Glassman acredita 
que os médicos deveria consi
derar esta possibilidade para 
pacientes com histórico 
depressivo. 

BENEFÍCIOS 

A Ministra da Saúde dos Esta
dos Unidos. Antonia Nove11o, 
anunciou terça-feira que parar 
de fumar traz benefícios sen
sfveis e imediatos, mesmo para 
as pessoas mais velhas. Anto
nia afirmou também que as com
panhias seguradoras deveriam 
pagar tratamentos para as pes
soas desistirem do hábito. 

Levantam~ntos feitos pelo go
verno mostram que .390 mn 
norte-americanos morrem anual
mente por doenças causadas 
pelo cigarro~ e que mais de 
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uma em cada 
pais são 
taêaco. 

seis rriortes no 
provocadas pelo 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu da 
Sousa} - Concedo a palavra ap 
nobre Senador Mário Maia. 

o SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC·. 
Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 
pela enésima vez. ocupamos 
esta tribuna para fazer um a
pe1o ao Governo central, no 
sentido de que cuide das es
tradas que podem comunicar - e 
que devem comunicar - a Capi
tal do nosso Estado com o Su1 
do Pafs e, desta forma. com as 
demais capitafs dos estados-
1 rmãos. 

Agora. durant& este período 
que precedeu as eleições, ti
vemos a oportunidade de per
correr ma 1 s intensamente o i n-, 
terior do nosso estado e veri
ficamos que as duas estradas 
fundamentais, da responsabili
dade do Governo Centra), estão 
completamente abandonadas. 
Tratam-se da BR-3i7 e da BR-
364 .. 

Nós. os parlamentares do A
cre, tanto da Câmara dos Depu
tados quanto do Senado Fede
ral. temos, por inúmeras ve
zes, insistido no sentido de 
que o Governo central se inte
resse pela consecução dessas 
estradas e pelo seu asfalta
mente d~initivo. pelo menos 
ligando a Capital do nosso Es
taco. Rio Branco, às demais 
capitais. 

Tivemos oportunidade de tra
fegar, por mais de uma vez, 
pelo trecho da BR-364, entre o 
vilarejo polémico de Extrema. 
motivo de litigio entre Rondõ
nia e Acre. numa extensão de 
quase 200 qui16metros, comple
tamente abandonado quase 
intrafegável, mesmo no periodo 
de estiada. Com as primeiras 
chuvas, Sr. Presidente, Srs. 
senadores. esse pedaço de es
trada, que não está asfaltado 
e se encontra em precárias 
condições. deixará. por certo, 
a nossa capital ilhada e à 
mercê das intempéries. 

Portanto. ocupamos nesta o
portunidade a tribuna para a
pelar. mais uma vez. aos ór
gãos competentes e ao Senhor 
Presidente da Repóblica. para 
que. agora, no momento em que 
estamos elaborando o Orçamento 
da União, possam ser inseridos 
recursos necessários para, 
pelo menos. conclt.lir o trecho 
da BR-364 compreendido entre 
Extrema e Rio Branco, e, tam
bém recursos pare a BR-317 
estrada fundamental para a co
municação dos municípios do 
leste acreano, indo até a 
rronteira do Brasil com aSo-

lívia, beneficiando as popula
ções dos Municip,ios de Rio 
Branco, Xapuri, Brasiléia e 
Assis Bras i 1. 

Era o apelo que desejávamos 
fazer nesta oportunidade. Sr# 
Presidente. (Muito bem,) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - concedo a palavra ao 
nobre Senador Wilson Martins. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB
MS. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores. trago. para 
registro nos Anais desta Casa. 
e pedindo providências das au
toridades federais competen
tes. o seguinte despachô 
telegráfico que me enviou o 
Prefeito de Corumbá, Fadah 
Scaff Gattass: 

P~EFEITURA MUNICIPAL DE CORUM
BA-MS 

Exmo. Sr. 

Senador Wilson Barbosa Martins 

Senado Federal 

Em face da retirada de circu
lação do trem da Noroeste do 
Brasil, fato que comprometera 
significativamente as diferen
tes expressões do progresso e 
do desenvolvimento da reg1ão, 
rogamos a Vossa Excelência in
terferir na tentativa de evi
tar a ~etirada dos trens. que 
além de representar um retro
cesso a nossa região, iria de
sfstimular um turismo flores
cente e vigoroso e dificultar 
a locomoção dos maís humildes. 

Este apelo não é do prefeito 
de Corumbá, representa também 
150 mil vozes de corumbaenses 
que agradeceram ao Governo Fe
deral pela criação da Nordes
te. e hoje caraisbaixos e in
felizes não querem imputar aos 
polfticos e administradores 
sul-mato grossenses a infeli
cidade de vermos executada tão 
nefasta decisão. 

Queremos uma Nordeste melhor. 
queremos uma noroeste de pas
sageiros e de cargas~ queremos 
melhorias nos rios que permi
tam transporte interno, fazen
do o transporte das riquezas 
do Mato Grosso do Sul e Mato 
Grosso. 

Pedimos de maneira significa
tiva e intensa a retomada do 
transporte de ambos Mato Gros
so, que transporta não só a 
riqueza nacional. assim como 
do vizinho pais boliviano um 
grande parceiro comercial do 
Bras i 1. 

Precisamos de uma Noroeste, 
tratada, arrumada. com traça
dos melhorados. com máquinas e 

·vagões novos e outros 
res~aurados. S6 assim teremos 
esta nossa Corumbá• e Ladário 
eternamente gratas pela ação 
de Vossa Excelência. 

Atenciosamente. Fadah Scaff 
Gattass~ Prereito Municipal. 

Sr. Presidente. a situação da 
Rede Ferroviária 'Federal no 
meu Estado. que vai de Bauru. 
em São Paulo. até Corumbá, np 
extremo oeste. na vizinhança 
com a Bolfviay é a mesma em 
aue se encontram outras estra
das de ferro do Pafs. isto é. 
de total abandono. 

Não sei.. realmente. como os 
brasileiroS QUe administram 
este Pafs. de certa época a 
esta parte. podem conviver com 
tamanha falta de vontade 
administrativa. Não consigo 
compreender como se relega ao 
total descaso não apenas a Es
trada de Ferro Noroeste do 
Brasil como a totalidade das 
nossas ferrovias. 

Fala-se, agora. em arrenda
mento das nossas estradas de 
ferro. ·o cur;oso é que. ao 
mesmo tempo em que se mostra 
sem apetite para a remodelação 
das estradas de ferro, o Go
verno inicia novas estradas. 
como é o caso da Norte-Sul, 
que. no Governo passado, foi 
não apenas incentivada como 
teve iniciada sua construção 
com recursos abundantes. o que 
despertou. naquele período, 
fortes críticas ao Governo do 
Sr. José Sarney~ que teria 
sido responsável pelo infc1o 
de uma obra sem as necessárias 
cautelas. como tomada de pre
ços, publicação de editais 
etc. 

Em relação ao trecho di Noro
este do Brasil, trata-se de 
obra iniciada nos fins do sé
culo passado e concluída, a 
parte inicial, no primeiro 
quartel de 1990. Em 1914, hou
ve a conclusão Oo trecho de 
Campo Grande a Ligação. Em 
1953, chegou a Estrada de Fer
ro,das barrancas do rio Para
guai até Corumbá. Essa Estrada 
de ferro representou uma gran
de ajuda para o desenvolvimen
to económico do Oeste brasi
leiro, especialmente do Mato 
Grosso, então uno. Inegavel
mente, foi a maior obra cons
trufda pelo Governo Federal 
nessa região do Pafs. No en
tanto. os vagões que iam inau
gurar essa Estrada, ainda per
manecem nessa ferrovia. 

Certa ocasião, viajando de 
campo Grande a Corumbâ. en
frentei uma chuva e fiquei in
teiramente molhado dentro do 
vagão. Esta é a ~ituação em 
que se encontra a Ferrovia,. 
que. ao ser construída naquele 
perlodo. não enfrentava os 
piores trechos da topografia. 
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o trem circula ainda na Nora- essa dificuldade não só no Es
este do Brasil ladeando os ta~o de V. Ex4 como em todos 
morros e não enfrentando os os demais do Pais. No caso.es
brejos. Assim. temos uma es- pacífico de Alagoas. não tan
trada cheia de vo 1 tas. nunca to. por ser Um Estado pequeno 
reti~aram essas voltas, com a e já estar bem servido de ou
Estrada de Ferro ainda de b1- tros meios de transportes, 
tola estreita e. também, não mas, no caso do Mato Grosso do 
foi jamais feita a eletrifica-,Sul, deve recebe-r u-ma atenção 
ção. apesar de termos abundãn~ toda especial. porque sabemos 
cia de energia na região, com das suas dificuldades. V. Ex4 

duas usinas na área do rio nesta manhã, faz~ com muita 
Paraná. Poderiamos ter feito a ênfase, repito. apelo às nos
ret1ficação do traçado, pode- sa~ autoridades federais a 
riamos ter ~letrificado a Es- respeito do transporte 
trada de ferro a Noroeste do ferroviário. Vai daQui a nossa 
Brasil~ poderíamos ter. real- solidariedade a esse apelo 
mente~ ree~uipado seu material inclusive preocupado não sÓ 
rodante, representando essa com o Estado de V. Ex• como, 
Es'trada hoje ainda a grande de resto, com todo o País. 
Obra do Governo Federal no O- ' 
este do Brasil. Infelizmente 
não é assim, sr. Presidente. 

Retirou-se, inicialmente, um 
dos trens de passageiros que 
circulava de eauru. diariamen-· 
~e. até Corumbá. Depois, esses 
trens de passageiros passaram 
a circular apenas duas vezes 
por semana. e. agora, conforme 
dá conhecimento o despacho do 
Prefeito de Corumbá, vê-se que 
se pretende suprimjr o trânsi
~o dos trens de passagefros 
para semp~e •. permaRecendo ape
nas os trens de carga, e o 
Prefeito dá conta de que isso 
representarja um grande pre
juízo. até uma grave ameaça às 
p·opulações ribeirinhas CjUe se 
servem desse meio de transpor
te~ geralmente oferecido às 
populações mais pobres. 

O Sr. ~cão Nascimento Per
mite-me V. ExA um aparte? 

O SR. WILSON MARTINS - Ouço 
V. Ex~ com muito prazer. 

O Sr. ~cão Nascimento - Nobre 
Senador, este não é um proble
ma apenas de Mato Grosso do 
Sü1,;- ê um pro.b 1 ema na c i o na 1 , 
tanto ~ue. no meu .Estado, A la
goas. o setor ferroviário en
frenta vários problemas. Oulo 
o pronunciamento de V. Ex . 
com muita atenção e. ao mesmo 
tempo, com preocupação, porqúe 
o que estamos vendo, em nosso 
Pais, são.""os meios de trans
portes cada vez mais difíceis. 
principalmente o ferroviário. 
quando deveria, especialmente 
nos Estados do Oeste. ser pas
sfvel de cuidado especial, 
tendo em vista. como disse V. 
Exa. ter sido o transporte 
ferroviário aquele que canse~ 
guiu dar melhores condições de 
progresso a es.sa r-eg i ão . 
Preocupa-me não somente este 
fato. A preocu~ação do Prefei
to de Corumbá deveria ser a 
desta Casa. -como também do 
Congresso, como u~todo. Essa 
ação política deve ser, taro
bem. da parte de todos nós. 
ação de ~ue o Goverho Federal 
deveria" tomar conhecimento, 
uma ação que deve ser fei .ta 
com .enfase. já ~ue sentimos 

O SR. WILSON MARTINS - Agra
deço a v. Ex 4 • nobre Senador. 
pelo aparte, que ilustra este 
meu pronunciamento. 

Sr. Presidente. evidentemen
te, não devemos apenas fazer 
apelo desta tribuna, temos ~ue 
tomar providências outras que 
visem a impedir essa malsinada 
deci.são do Governo Federa 1 em 
abandonar as nossas estradas 
de ferro. Precisamos. realmen
te. estimular. aqui. no Parla~ 
mente, o Governo a ret~mar os 
trabalhos no sentido da recu
peração das estradas de ferro 
do Pafs. 

Estou. hoje. trabalhando em 
cima de emendas ao Orçamento 
da República~ com o objetivo 
de dotar aquele trecho da Rede 
Ferroviária Federal de recur
sos capazes de recuperar 
máquinas. de adquirir novos 
vagões, inclusive de retificar 
alguns traçados da ve1ha Es
t~ada Noroeste do Brasil. 

Não posso. de maneira alguma. 
concordar, nem mesmo pela 
omissão. Seria a maneira mais 
simples de concordância com 
essa conduta lesiva das nossas 
autoridades àquilo que repre
senta um patrimOnio desta Na
ção e que. de maneira tão ob
jetiva, concreta, constitui um 
auxílio ao crescimento da Re
gião Centro-Oeste. 

Ao trazer esses fatos ao co
nhecimento de v. ExA,·sr. Pre
sidente, e dos meus Pares do 
Senado. renovo apelo no senti
do de que as autoridades 
responsáveis programem um tra
balho em favor das ferrovias 
deste Pafs. Essas ferrovia~ 
representam um.grande esforço 
~eito no passado, ao qual deve 
secundar um esforço neste in~
tante de recuperação. de r,eno
vação de energias, par.a ~ue 
tenhamos melhores transportes 
que assegurem à população. e 
não somente às mercadorias. um 
trânsito seguro e mais barato. 

Era o que tinha a dizer. Sr. 
.Presidente. (Muito bem,· Pal
m4s) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ronaldo A~agãO. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMOB -
RO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, 
s·rs . Senadores • o que me tra-z • 
hoje. à tribuna do Senado Fe
deral é um fato já conhecido 
de toda a Nação, através ~dos 
seus órgãos de· imprensas a 
respeito do bárbaro assassina
to, ocorrido no meu Estado., 
Rondônia, do Senador Olavo 
Pires. 

Há dois ou três dias. sr. 
Presidente~ todos os jornais 
do Pais trazem, em manchete. a 
história desse hediondo crime. 
praticado contra a figura de um dos representantes do meu 
estado nesta Casa. Fui desig
nado pela Presidência do Sena
do. em uma comissão composta 
pelos Srs. Senadores Odacir 
Soares. Márcio Lacerda. para 
ir ao velório em Rondônia. 

Ao chegarmos, sr. Presidente. 
constatamos. no aeroporto, uma 
verdadeira multidão clamando 
por justiça e chamando a aten
ção das autoridades para QUe 
tomassem providências urgentes 
~ara desvendar o crime, que 
não tem precedentes na Histó
ria do meu Estado, e - creio -
nem na História do Brasil. 

o ato de violência praticado 
contra o Senador 01avo Pires. 
foi algo nunca visto. Foram 
mais de 15 t1ros, na face. no 
t.órax e no abdômen. Eu. como 
méd1co, senti-me sem coragem 
de olhar para a face do Sena
dor Olavo Pires. 

As especulações são muitas. 
Sr. Presidente. Especula-se 
muito sobre a origem. muitas 
perguntas são feitas e as res-É 
postas são as mais diversas. 
necessário que as autoridades 
responsáveis. tanto as'estadu
ais Quanto as federais. agili
zem e dêem condições pa~a que 
se chegue 'à .conclusão sobre 
quem foi e por que ocorreu 
essa barbaridade com um repre
sentante desta Casa e um sena
dor do meu estado. Vi a popu
lação gritando. chorando e di
zendo da insegurança em que 
estava o Estado de Rondônia. 
Vi a· popu1ação ali presente, 
num ato emocional. culpando 
vá~ias pessoas, várias entida
des e, repito, Sr. Presidente. 
pedindo.justiça. 

Fui ontem ao gabinete do nos
so colega o Ministro da Vusti~ 
ça. nosso prezado amigo, Sena
dor- ..J.arbas Passarinho. e S. 
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Ex.a, com a presteza, com a Congresso brasllei.ro. É preci
lhaneza, com a educação que so que a Nação tome conheci
lhe são peculiares, demonstrou mente dos fatos reais. E um 
grande interesse em agilizar, dever do qual nós, senadores. 
em ajudar as investigações a não podemos tugir, de maneira 
r-espe1 to do assassinato nenhuma. V. Ex A traz à casa 
bárbaro do Senador Clava sua preocupação, que é a preo-
Pires. •, cupação da Nação brasileira. O 

O Sr. Meira Filho- Permite
me V. Ex4 um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- OUço o 
aparte de v. fxA 

O Sr. Mefra Filho- Solidari
zo-me com v. ExA por trazer 
este assunto ao Plenário de· 
Senado Federal. Ainda ontem 
manifestaVa ao presidente da 
Casa a minha grande preocupa
ção ~ com esse acontec.i.!flento 
horr1ve1, o assassinato do Se
nador Olavo Pires. Dizia eu ao 
presidente. numa conversa mui
to rápida? da minha preocupa
ção. porque foi assassinado um 
senador da República Federati
va do Bras i 1., um homem que 
veio para cá trazido pelo po
vo. como eu, um empregado do 
povo desta Nação. Eu dizia ao 
Sr. Presidente. que os jornais 
estão estampando, em manchete, 
~ue o senador pertencia ao 
cartel de Medellín. que o se
nador era traficante de 
tóxico. Dizia-se e se diZ, mas 
não há provas evidentes. No 
meu entendimento, é preciso 
~ue o Senado da República mer
gulhe fundo nesses mistérios. 
se for constatado que o Sena
dor Olavo Pires é isso que a 
imprensa diz. se for comprova
do, esta casa tem que execrar 
~udo aue diga respeito a esse 

.caminho criminoso do senador 
01avo Pires. Entretanto. se 
ficar constatado o contrário, 
o Estado tem que cumprir deve
res sérios, inclusive com re
lação à 1ndenização da 
fa~flia. Este caso. e não é 
por ter sido um senador, pre
cisa ser apurado dev~damente, 
como disse muito bem o senador 
Chagas Rodrigues. Todo crime 
tem que ser apurado. ainda 
mais em se tratando de um re
presentante do povo. o Senado 
n!o pode silenciar. de maneira 
nenhuma. di ante desse 
acontecimento. Tenho plena 
convicção de que o sentimento 
da Nação brasileira está exi
gindo óo Senado da República 
uma postura séria~ para que 
não continue no Pafs a imperar 
a impunidade. Senador Ronaldo 
Aragão. v. ExA esteve lá. V. 
Exa presenciou a angústia que 
se abateu sobre Rondônia. Foi 
um crime politico? Ninguãm 
sabe. Fof um crime realmente 
vindo dos caminhos da trafi
cância, do contrabando? Tambãm 
não se disse nada. o Senado 
deve juntar-sé ab Ministro da 
Vustiça e exigir que se apure 
esse fato. para que não fique 
denegrida a imagem do Senado 
Federal e. por conseqüência, o 

Brasil precisa sabe~ a verdade 
a respeito do assassinato do 
Senador Olavo Pires. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Agra
deço a V. ExA,~ nobre Senador 
Meira Filho. E preciso um po
sicionamento desta Casa, ê 
preciso até que esta Casa exi
ja o esclar~cimento desse 
assassinato. E preciso que se 
comece a coibir verdadeiramen
te o crime neste Pafs. A so
ciedade está intranqüila. 

O S~. Meira filho- Se o Se
nado náo tomar uma posição 
firme. enérgica, com relação 
ao fato~ iremos afundar no 
desprestlgio perante a Nação 
brasilefra. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Con
cordo com V. Ex~. nobre Sena
dor· Mefra Filho. Temos ares
ponsabilidade, esta Casa. de 

.procurar esclarecer o crime e 
sua origem. Não podemos ficar 
omissos. somente mandando re
zar missa. Precisamos apurar, 
para que se esclareça. de uma 
vez por todas. esse assassina
to ocorrido no meu estado. 

Os jornais hoje, Sr. Presi
dente, fazem especulaç6es .. a 
respeito da origem do crime: 
quem foi. Quem não foi. Preci
s~mos é agilizar. para que a 
jUstiça venha a punir os cul
pados, como manda a lei. e 
tranqüilizar a população do 
meu estado. que se encontra em 
polvorosa. temendo que outras 
conseqüências possam advir. 

Nós. que representamos o Es
tado de Rondônia nesta Casa, 
nós que. juntos com o Senador 
Olavo Pires. representamos o 
povo do Estado de Rondônia, 
agora mais do que nunca exiQi
mos das autoridades. sejam 
elas estaduais ou federais, 
procurem~ den~ro do menor tem
po poss1ve1. desvendar esse 
bárbaro crime cometido contra 
um senador da República. um 
senador que representava Ron
dônia nesta Casa. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res, com a violência no Bra
sil, o cidadão comum, nos 
grandes centros, nas grandes 
cidades deste Pafs, a cada dia 
fica mais intranQüi1o, a cada 
dia fica mais desprotegido, a 
cada dia fica mais à mercê do 
crime organizado. A cada dfa o 
cidadão, o trabalhador. o ho
mem que vai à sua 1abuta do 
dia-a-dfa para sustentar a sua 
familia clama às autoridades 
que esse clima de terror que 

está se abatendo sobre a so
ciedade brasileira tenha fim. 

O Sr. João Nascimento - sena
dor R2naldo Aragão, permite-me 
V. Ex um aparte~ 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço 
V. Ex4

, nob~e Senador Voão 
Nascimento. 

o Sr. João Nascimento - Estou 
ouvindo com atenção o pronun
ciamento de Vy ExA como também 
com atenção ouvi o aparte do 

·senador Mei~a Filho. s. ExA 
inclusive, preocupa-se com a 
institu1ção Senado Federal. 
Todos nós temos a ver com a 
situação de Rondônia. O Senado 
deve estar mais preocupado, 
porque se trata de um membro 
desta Casa. trata-se de um se
nador da República. Esta preo
cupação deve ser levada ao co
nhecimento de todos os pares 
desta Casa e, ao mesmo tempo, 
a preocupação de cada um de 
nós, ~ara ou~ se~a desvendado 
o cr1me, nao so para se res
guardar a imagem do Senado da 
República como. acima de tudo. 
para resguardar a imagem dos 
Srs. Senadores pelo Estado de 
Rondônia, dos politicas que 
Tazem politica no Estado de 
Rondônia. Ainda ontem assisti. 
pela televisão, a preocupação 
dos candidatos que estão no 
segundo turno, a preocupação 
dos que fazem politica nesse 
estado, preocupação essa que 
não se restringe apenas a 
Rondônia. O crime tem que ser 
banido deste Pafs. principal
mente crimes dessa natureza. 
porque vão-se solucionar. de 
alguma ~erma? os problemas que 
dizem respeito àqueles que fa
zem polftica neste Pafs. Esse 
fato ocorrido em Rondônia re
almente não está preocupando 
somente os que fazem política 
no estado de V. Ex&. mas a to
dos nós que fazemos parte. 
desta Casa. O Senado Federal 
tem por obrigação preocupar-se 
muito mais. Para que esse cri
me seja de uma vez por todas 
esclarecidd, para que seja 
dito quem foi, quem não foi. 
para que tenhamos a segurança 
de que o Senado Federal está a 
salvo de muitas crfticas que 
estão sendo feitas pela im
prensa, porque se trata de um 
membro do Senado da República. 
o Senador Meira Filho foi mui-
to sensato nas suas 
preocupações. Solidarizo-me 
com V. Ex li e com o nob.re re
presentante do - Distrito 
Federa L De uma vez por todas 
esse crime deve ser esclareci
do, para que esta instituição. 
a Câmara Alta deste Pafs. seja 
salvaguardada de todas essas 
criticas que a imprensa vem 
fazendo. Talvez esse fato seja 
mais um motivo para cada vez 
mais se denegrlr a imaQem do 
polftico. o que já esta sendo 
feito em cadeia pela imprensa. 
talvez seja mais um motivo 
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para que n6s, que fazemos po
litica neste Pais, tenhamos a 
preocupação de limpar cada vez 
mais o nome desta Casa e, aci
ma de tudo, o nome de insti
tuições de que tazemos,parte. 
Fica aqui minha solidariedade 
a v. Exa. e a preocupação de 
que esse crime seja realmente 
esclarecido, para que todos 
tenhamos a paz e a 
tranqüilidade de ver o Senado 
da República livre de qualquer 
acusação. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Agra
deço a V. Ex~. e agradeço tam
bém pela preocupação de V. Ex 4 

para que o mais rapido possi
vel possamos desvendar a ori
gem e os assassinos. porque, 
Sr. Presidente e srs. Senado
res, com a proximidade do se
·gundo turno das e 1 e i ções para 
a escolha de governador no meu 
estado. nos jornais um dos 
candidatos já pede até a anu-
lação da eleição~ pela 
intranqUilidade que reina no 
Estado de Rondônia. Os candi-

g~~~: e~âg~.i ~:ce~~~;e de se~~nd~ 
~urna da campanha eleitoral. 
Essa intranqüilidade. esse pa
vor Que tomou conta do estado 
tomou conta também dos candi
datos para o segundo túrno. 
Essa intranqüilidade é de uma 
dimensão que não podemos 
mensurar. 

Está ocorrendo insegurança. o 
candidato não tem tranq0i1ida
de, não vai ter tranqüilida de 
se esse crime, se esse bárbaro 
crime ocorrido não ~or 
elucidado. A situação, hoje, 
no estado, é muito dificii e 
mui to compl i.cada. 

Nós, que fazemos politica no 
Estado de Rondônia e que co
nhecemos o problema de perto. 
sabemos que esse crime foi 
planejado e executado por pro
fissionais, por verdadeiros 
profissionais. Então, há ne
cessidade de ser desvendado, 
doa a quem doer, e que os cul
pados sejam punidos com a lei, 
rigorosamente. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res. esta é a nossa 
preocupação. Temos que desven
dar, elucidar esse crime. ve
jo, no jornal, que o Governa
dor do Estado pede ajuda à Po-
1 i·cia Federal ·para que entre 
nas investigações e possa, o 
mais rápido possível, concluir 
o inquérito, trazendo à socie
dade o culpado ou os culpados 
e a origem de tão bárbaro 
assassinato. 

Esta é, hoje, a preocupação 
reinante no meu estado. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite 
V. Exa um aparte, nobre Sena
dor Ronaldo Aragão? 

........ - -··--

O SR. RONALDO ARAGÃO - ouço o 
nobre Senador Ney Maranhão. 
com a aquiescência da Mesa. 
que está chamando a minha 
atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sou$a)- O tempo de V. exA já 
acabou há dois minutos, e peço 
brevidade ao aparteante, uma 
vez que s. ExA é o próximo 
orador. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador 
Ronaldo Aragão. cheguei ao 
plenário no final do seu 
pronunciamento. Ontem tivemos 
ocasião de ~rocar idéias sobre 
esse momentoso assunto, o as
sassinato do Senador Olavo 
Pires. Solidarizo-me com V. 
ExA e tenno certeza de que 
~oda a C~sa tem esse ponto de 
vista. E a primeira vez que 
acontece no Brasil uma posição 
dessa natureza o atrevimento 
de se assassinar a tiros de 
metralhadora um Senador da 
Repóblica. O Senador Olavo Pi
res era um representante do 
povo, era um senador, era um 
homem que deveria ter toda a 
segurança para desempenhar o 
seu mandato. No meu entender. 
a Mesa do senado da República 
deve dar prioridade, acompa
nhando,passo a passo, a fundo, 
à apuração desse crime. Inclu
sive, se necessário, um repre
sentante do Senado deve, junto 
à Polícia Federal. acompanhar 
o caso. Enfim. que se usem to
dos os meios para que um crime 
como esse não fique impune, 
porQue, se não tomarmos uma 
medida dessa natureza, amanhã 
será o Senador Ronaldo Aragão, 
amanhã serei eu ou qualquer 
outro senador ou o próprio 
Presidente da República. Isso 
tem que servir de exemplo. Não 
interessa saber, mostrar, ver 
se o crime é politico ou não. 
Temos que nos informar, acom
panhar de perto todo o desen
rolar do caso e aplicar seve
ramente a 1ei. Não podemo~ a
brir· mão disto, porque,' do 
contrário, estaremos correndo 
o mesmo perigo. Estou 
solidário com V. Ex 4 Como Lí
der: em exercício do Governo·, 
minha posição é esta.- Acredito 
qt._re ___ Q Governo dará todo o a-
poio para que esse crime não 
fi que impune e que os 
responsáveis. os assassinos 
sejam punidos exemplarmente. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Agra
deço a v. Exa, nobre Senador 
Ney Maranhão. 

Concordo guand9 V. Exa diz 
que esse çr1me nao pode ficar 
impune. E preciso que se des
cubram os culpados. Seja a o
rigem do crime qual for, como 
diz muito bem v. ExA, esta 
Casa precisa saber, na reali
dade, as suas c~usas. Não pode 
ficar omissa. E preciso que ·o 
s~nado Federal e as autorida-

y= l' ?' Y?.P' »» 

des tomem 
providências. 

as devidas 

o sr. Antônio Luiz Maya ~ No
bre Senador Rona1do Aragão, 
permite-me V. Ex 4 um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - A Mesa 
já me advert~u ... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Faço um apelo para a 
brevidade, não só do apartean
te como do orador, .para que 
conclua as suas considera
ções. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço 
V. Ex~. nobre Senador Antônio 
Lu'lz Maya. 

o Sr. Antônio Lufz Maya - No
bre Senador Ronaldo Aragão, 
uma vida foi ceifada. Toda 
vida ceifada choca a opinião 
de todos os cidadãos. Estamos 
chocados~ porque foi um colega 
nosso que foi sacrificado na 
sua própria vida. Queremos a
crescentar ao pronunciamento 
de V. Ex~~ sobretudo externan
do nossa revolta pelo fato a
contecido com um colega e com
panheiro que representa Rondô
nia, o Estado de V. Ex~. que 
continuam a assassinar o as
sassinado, porque a memória do 
Sr. Ex 4 não está sendo 
resºeitada. A opinião pública 
está chocada com as noticias 
que estão sendo veiculadas com 
referência à vida passada do 
Senador Olavo Pires. fatos nãp 
comprovados. Todos os dias, 
lemos notícias a respeito de 
S. exa. t~ué nos estarrecem. ao 
invés de estarmos a chorar e a 
lastimar a morte· de um homem 
público. Para mim, isso é a 
desmoralização da classe 
politica. Nobre Senador, meu 
aparte é no sentido de 
solidarizar-me com V. Ex~. que 
representa o Estado de Rondô
nia, que está lastimando a 
morte do seu companheiro, meu 
aparte é no sentido de 
solidarizar-me com toda a Ca
sa, com todo o Senado, como 
também para manifestar o meu 
repúdio a esse ato de se de~ 
senterrarem coisas passadas,· 
de se revelarem coisas da in
timidade de uma peSsoa pública 
para desmoralizá-la. Deveria
mos estar aqui reverenciando 
sua memória e sua vida: ·Assun
tos particulares não devem ser 
motivo, de maneira alguma, de 
exploração eor parte dos meios 
de divu1gação. Estou revoltado 
com isso. Sr. Senador. o meu 
modo de pensar é outro. A vida 
íntima de uma pessoa deve ser 
respeitada. Portanto, .aqui 
pro~e~to, juntando-me a voz de 
V. Ex , contra esses_ atos que 
tentam desmoralizar, após .a 
morte. um Senador da 
República. Está sendo desmo~a
lizada a própria Institutçãô
como muito bem se falou aqui -
através das pessoas que a re
presentam e que a fazem 
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funcionar. Muito obrigado, no
bre senador~ e Rondônia rece
ba, sobretudo. a minha solida
riedade. na morte do seu Re
presentante nesta casa. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Aqra
deço. nobre Senador· Antonio 
Lu1z Ma~a. e conco~do com a 
fndignaçao de V. Exa E preciso 
QUe se respeite a memória das 
pessoas. e não façam emerQfr a 
vida particular de quem quer 
que seja. E necessário que as 
autoridades tomem providências 
a respeito de tão bárb~ro cri
me c.ometido contra uma, pessoa 
humana. uma pessoa que repre
senta o povo. o povo foi guem 
o enviou para representa-lo 
perante a Nação. perante o 
Pafs. , 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente~ Srs. Senadores. 
conforme já relembrei em pro
nunciamento anterior, a Sudene 
foi criada apõs uma forte mo
bilização da opinião pública· 
nordestina. desencadeada pelo 
~encontro dos Bispos do 
Nordeste", rea 1 i zado em Campi
na Grande; pelo "Encontro de 
Salgueiro", coordenado peloe 
ex-Governador Barreto Guima
rães e pela "Campanha de Recu
peração de Pernambuco". reca 1 i -
zada pela Federação das Indús
trlas de Pernambuco. 

Criada a Sudene e os respec
tivos incentivos fiscais, o 
Nordeste obteve um grande 
crescimento económico. Nos 
seus primeiros anos de atua
ção, entre 1964/68. a região 
cresceu 40,3%, enouanto que o 
Pais como um todo cresci~ 
27,2%. 

Os incentivos fisca1s têm 
sido o principal fator impul
sionador da criação de novas 
indústrias na regiao. as quais 
têm dado um excelente retorno 
ao Governo federal. A contri
buição dessas indústrias in
centivadas para o IPI regional 
tem sido de 64%. Em 1.987, o 
valor conjunto do !PI e dó 
ICMS somaram 2.8 vezes o orça
mento do Finar e em 1989 a 
soma do IPI e do ICMS totali
zaram 3,4 bilhões de cruzados 
novos, contra 790 milhões de 
cruzados novos do Finar, ou 
seja. 4,3 vezes maís1 

Ressalte-se que os valores 
aplicados nesses 29 anos de 
vigência somaram 5.5 bilhões 
de dólares. ou US$ 189 milhões 
anuais, valor fnfimo se compa
rado aos aplicados nos dez 

ma i ores pr,oj e tos que receberam 
incentiVos fora do Nordeste. 
por exemplo, Tubarão. C~a. Si
derúrgica Nacional, Ferrovia 
do Aço, Cos1pa, Itaipu. 
Carajás, Tucuruí, Programa Nu
clear. Açominas e Telefonia. 
~s quais foram contemplados 
com 50 bilhões de dõlares em 
f6 anos. ou s~ja, US$ 3.1 bi
lhões anuais. valor 16,4 vezes 
maior, · 

Oepo1.s de ter obtido valores 
tão expressivos no impulsiona
mente do desenvolvimento re
gional. causa surpresa ouvir· 
manifestações de combate a sua 
manutenção. Surpresa maior por 
partir do Deputado José Serra, 
homem de ~squerda, de formação 
cristã e preocupado com uma 
polft1ca de justiça s0cia1. 

S. Ex~ esqueceu-se. porém. de 
que a mater et magistra, do 
saudoso pontífice João XXIII 
denuncia as injustiças sociais 
do· mundo moderno, afirmando 
que as mesmas residem nas 
g"'ranoes diferenças de r i quezas 
entre. nações (confliTo Nor
te/Sul)~ entre regiões de um 
mesmo País (Nordeste/Sudeste), 
entre setores da economia (a
gricultura/indústria) e entre 
pessoas. 

surpreende-me. ma1s ainda, 
ouvir a sua afirmação. crlti
candp a mensa~em do Secretário 
de Desenvo1v1mento Regional 
sobre os incentivos fiscais, 
afirmando que os mesmos estão 
extintos. baseado ·no art. 36 
do Ato das DisposiÇões Cor:tsti
tu'c i ena is Trans i tór i as, que 
extingue todos os fundos que 
não tenham sido ratificados 
pelo Congresso no prazo de 
dols anos após a promulgação 
da Constituição. prazo este 
que expirou no d1a 5 deste~ 
mês. · · 

Surpreeride~me poraue o nobre 
Deputado foi consti tufnte. 
como a grande maioria dos atu
élis parlamentare·s. e foi autor 
da proposição que crfou o art. 
36, a qua 1 .. foi emendada pe 1 a 
bancada nÓrdestina. 

Na integra, é a seguinte a 
redação do art. 36 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitarias: 

"Os fundos existentes na 
data da promulgação da 
Constituição. excetuados os 
resultantes de isenções 
fiscais que passem a inte
grqr patrimônio privado e 
os que interessem à defesa 
nacional, extfnguir-se-ão, 
se não forem ratificados 
pe1o Congresso Nac1ána1 no 
prazo de dois anos." 

Ora, Sr. Presidente. Srs. Se
nadores. a excepcíonaliOade 
do caput deste artigo enquadra 
espec.ificamente o Finor e o 

Finam. pois são constituídos· 
pela isenção de 20% do Imposto· 
de Renda das pessoas jurídicas 
e passam a integrar o patrimó
nio das empresas optantes, sob 
a forma de ações q$s empresas 
incentivadas. 

Bastaria este fs.to para de-· 
monstrar a· absoluta. consti tu
ciona1idade da mensagem do 
Secretárlo Egberto Baptista. 

Acresce que o art~ 151. inci
so I. da Constituição Federal 
estabelece 

" ... a concessão de i ncen
tivos fiscais destinados a 
promover o equilíbrio do 
desenvolvimento sócio
econgmico entre as diferen
tes regiões do Pais." 

Dispositivo que confirma a 
constitucionalidade do Flnor e 
do Finam. 

A respeí to .desse assuntó aca
bo de ler o erudido parecer do 
Dr. Raimundo Nonato de Noronha 
sobre a constttucional1dade 
dos fundos Finar e Finam. o 
qual comprova definitivamente 
a constitucionalidade desses 
fundos. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res. desejo me referir, final
mente, às diretrizes do Gover
no do Presidente Collor para o 
desenvolvimento nordestino· a
presentadas no Conselho Deli
berativo da Sudene, na reunião 
realizada no més de agosto, as 
quais _podemos . _ cpndenso;tr nos 
seguintes itens: 

1 - concentração de recursos 
federais em 14 áreas-programa 
estrategicamente escolhidas na 
região para, juntamente com os 
governos estaduais e munici
pais. com o empresariado e os 
segmentos organizados da popu
lação, promoverem pólos de de
senvolvimento; 

2- promover. no litoral nor
destino, complexos industriais 
de base, orientando-os para 
que se articulem com as áreas
programa, objetivando a inte
gração campo-cidade; 

3 - implantação de uma infra
estrutura de estradas e ener
gia de _modo a 1nteqrar a pró
pria re~fão, ao inves da atua1 
concepçao que procura 1igar o 
Nordeste às outras regiões: 

4 - determinaç~o de um siste
ma nacional de desenvolvimento 
regional. coordenado pela Se
cretaria de Desenvolvimento 
Regional a nfvel do País e a 
nível regional pela Sudene. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, desejo manifestar a minha 
satisfação com essas diretr1-
zes governamentais. que com
provam a disposição do Presf-



Sâbado 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo II) Outubro de 1990 5733 

dente Fernando Collor em cum
'prir as suas promessas de cam
panha e construir um Brasil 
mais de acordo com os princí
pios de justiça social. 

O Sr. Odacir Soares - Permi~ 
te-me V. ExA um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com mui
to p_razer·~ nobre Senador. 

O Sr. Odacir Soares - Regis
tro~ com muita alegria. o pro
nunciamento de V. Ex4 • quando 
Taz referência à disposição do 
Governo Collor de manter al
guns fundos previstos na Cons
tituição. em especial os dois 
relativos ao Nordeste e à 
Amazônia.. Dentro desse enfo
que. segundo tenho 1\do nos 
jornais. esses fundos são con
siderados já ratificados pelo 
Congresso Nacional. no momento 
mesmo em que t1vemos o Orça
mento da União aprovado. Há 
outro enfoque que foi recente
mente levantado pelo 
Subsecretário do Desenvolvi
mento Regional, Dr. Raimundo 
Nonato Botelho de Noronha, que 
considera os fundos ratifica
dos não pelo fato de estarem 
eles inseridos no Orçamento da 
União por nós votado. mas pelo 
fa~o de não serem esses fundos 
sujeitos à ratificação pelo 
Congresso Nacional, por serem 
fundos privados, por serem re
cursos oriundos da iniciativa 
privada. como efetivamente o 
são·. o fato fundamental, en
~retanto, é que. de uma manei
ra ou de outra, não perderiam 
nem a Amazônia nem o Nordeste 
esses recursos decorrentes da 
dedução do Imposto de Renda 
das empresas, das pessoas ju
rídicas que, à época das Suas 
declarações de renda, optam 
pelo investimento de parte dos 
recursos que seriam pagos à 
União na forma de impostos 
para serem investidos na Ama
zônia e no Nordeste. O fato 
fundamental, a partir desse 
entendimento do Governo de que 
esses fundos estão mantidos, 
quer por uma ou outra via, 
está exatamente em que o Go
verno pretende rever não ape
nas a aplicação desses fundos, 
como também observar e anali
sar aquilo que eles produziram 
ao longo do tempo, a partir do 
~emento em que foram criados. 
E indiscutível que parte 
considerável dos recursos a
plicados no Finar ou no Finam 
teve aplicação não condizente 
com os interesses do País, com 
a realidade nacional e com as 
realidades regionais da Amazô
nia e do Nordeste. 

O SR. NEY MARANHÃO - Concordo 
com V. Ex.a 

o Sr. Odacir Soares - Parte 
desses fundos serviu para con
solidar velhas oligarquias na 
Amazônia e no Nordeste, e. 

mais do que i·sto, para conso
lidar interesses espúrios de 
empresários do Centro-Sul e do 
Sul do Pais, que, se aprovei
tando desses fundos, inventa-· 
ram projetas faraónicos, que 
sequer saíram do papel, no 
Nordeste e na região 
amazónica. A disposição do Go
verno Federal, primeiro. em 
manter esses fundos, por 
considerá-los fundamentais ao 
desenvolvimento da Amazônia e 
do'Nordeste, deve ser louvada 
e aplaudida·, ao contrário do 
que aqui se disse em várias 
oportunidades. ou seja. que o 
Governo desejava. na forma do 
art. 36 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
extinguir, pura e simplesmen
te, esses fundos. Deve ser 
louvada também. sob outra óp
tica. a da revisão desses fun
dos e também de um diagnóstico 
preciso de. sua ap1 i.cação ao 
longo do tempo. Nós, da Amazô
nia e do Nordeste, desejamos 
ver i mp 1 ementados. na nossa 
re~ião, projetes essenciais ao 
seu desenvolvimento. mas não 
queremos ver esses recursos 
que a União consi9na através 
de 1~i s1ação espec,-fica di la
pidados. desviados·. ap1 icados 
crimlnosamente. como o foram 
em algüns casos. Existem exce
ções. pois, em alguns setores; 
esses fundos serviram para 
consolidar o nosso desenvolvi
mento~ para· criar empregos nas 
duas regiõeS. para gerar ri
quezas e para permitir não a
penas a consolidação de proi·e
tos de cunho soc1a1 notáve s. 
como também para permitir uma 
exploração racional, moderna, 
também, da região amazônica em 
determinadaS áreas. De modo 
que 1ouvo o discurso de V. 
Exa, porgue traz à discussão 
tema importante para o Brasil, 
importante para as duas reg
iões fundamentais ao desenvol
vimento nacional a região 
amazónica, que se constitui em 
mais da metade do Território 
Nacional, e a região Nordeste, 
onde temos uma população de 
mais de 50 milhões de habitan
tes concentrada numa das áreas 
mais pobres do Pais, do ponto 
de vista económico-social. Pa
rabéns a V. Exa, parabéns ao 
Presidente Collor, que não se 
deixou levar pelo "cZ~nto da 
sereia", no sentido de extin
guir esses fundos, optando 
pelo caminho mais moderno. o 
aproveitamento racional de re
cursos que saem da iniciativa 
privada, e que, de certo modo, 
também saem do Tesouro. porque 
seriam recolhidos ao Tesouro 
na forma de impostos, e permi
tir que esses recursos sejam 
aplicados, nessas duas reg
iões, em projetes de interesse 
nacional e de interesse 
regional. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador 
Odacir Soares. agradeço pelo 
importante aparte ao meu pro-

nunciamento. graças ao conhe
cimento profundo que V. ExA 
tem deSses assuntos, pri nci-
palmente dos problemas da sua 
região~ que eu não conhecia. 
Tive ocasião, o prazer e o 
priviléQiO de conhecer agora, 
nesta ultima campanha eleito
ral. uma das regiões ricas do 
Norte: o Estado de Roraima. V. 
Exa tem toda razão. Concordo 
em .gênero, número e grau com 
v. ExA Aliás. no momento em 
que o novo Superintendente da 
Sudene assumia, eu falei em 
nome do Secretário Regional e 
muita gente não gos~ou do meu 

·pronunciamento, porque falei 
exatamente isto que V. Ex 4 a
cabou de dizer. que os fundos 
devem ser aplicados no social; 
devem ser aplicados em empre
sas que dêem o retorno de em
pregos. dêem o retorno social 
para a região que tanio 
precisa. Nesse meu pronuncie
menta. citei, na frente de to
das as autoridades e de pesso
as interessadas que, naquela 
época. foram beneficiadas com 
esses fundos. que eram aplica
dos em imensas áreas. como, 
por exemplo. na área da 
pecuária. em fazendas de qua
renta, cinqüenta, sessenta mil 
hectares. na criação de gado, 
com o capim nativo; citei que 
a diferença era muito pequena, 
mas o retorno social que dava 
era praticamente nenhum. Quan
tos vaqueiros tem. quantos em
pregados tem uma fazenda com 
quarenta, c i nqüenta mil 
hectares? 

É neste ponto que o Governo 
está certo! rever e dar prio
ridade aos financiamentos de 
empresas de médio e pequeno 
porte. e a grandes empresas, 
mas que dêem um retorno so
cial, aumentando o número de 
empregos no Nordeste. 

Concordo com V. Exa e agrade
ço pelo aparte que deu ao ffiQU 
pronunciamento. 

O Sr. Odacir Soares - Permi
te-me V. Ex~ um adendo? 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. 
Exa. com muito prazer. 

O Sr. Odacir Soares - Apenas 
para enfatizar que neste mo
mento em que o Governo consi
dera mantidos os fundos e ini
cia sua revisão, é importante 
também que essa revisão esteja 
acoplada ao trabalho que a Se
cretaria de Assuntos Estraté
gicos está fazendo, no sentido 
de mapear, ecologicamente e 
economicamente, a Região Ama
zônica, porque parece-me ser 
este o momento oportuno para 
que se proteja o desenvolvi
mento da Amazónia dentro de 
parãmentos que efetivamente 
sirvam ao Brasil, sirvam à e
conomia brasileira, sirvam à 
economia da Amazônia e não li
mitem a expansão da Amazônia a 
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essas manifestações, muitas 
vezes emocionais~ de ~ue a A
mazônia deve ser preservada, 
mesmo contrariamente ao seu 
desenvolvimento. A amazônia· 
deve ser preservada, mas é 
muito mais importante prote
germos o homem que está deba 1,
xo da árvore Qo que proteger
mos a árvore. E necessário que 
as coisas sejam postas nos 
seus devidos lugares. A Amazô
nia precisa ter o seu ecossis
~ema, precisa ter sua ecolo
gia e suas riquezas preserva
das a partir do interesse na
cional e a partir do interesse 
da própria região, porque, 
como disse. a Amazônia Legal 
representa 51% do todo 
nacional. Então, discutirem
se, aqui, teorias cientificas 
da forma como deve ser prote
gido o ecossistema ou a natu
reza amazónica, é tarefa muito 
difícil, porque de cada cien
tista temos um ponto de vista, 
temos uma realidade 
específica. Sabemos muitas ve
zes que o envelhecimento da 
floresta é contrário à pr6pria 
proteção ecológica. Outro dia 
escutava uma entrevista do Go
vernador Gilberto Mestrinho. 
quando' S. ExA dizia que iria 
promover a derrubada de 
árvores envelhecidas. Tenho 
conversado com industriais, 
madeireiros ~a Região, e eles 
dizem que. muitas vezes. há um 
grande mogno. já quase secu
lar, e há centenas de pequenas 
árvores do mogno debaixo desse 
mogno secular que não se de
senvolvem, porque aquele mogno 
secular precisa ser derrubado 
e o Ibama não deixa. Essa 
questão do ecossistema. da 

,preservação da Amazónia preci-
sa ser debatida a pa~tir de um 
enfoque eminentemente nosso. 
brasileiro, e nosso, 
amazônico. Há uma necessidade 
imperiosa para o Brasil: a A
mazônia precisa desenvolver-se 
a Amazônia , · precisa 
desenvolver-se; a Amazónia não 
pode ter o seu desenvolvimento 
freado por meras especulações 
cientificas vindas do exte
rior, que não demandam a pro
teção primeira do interesse 
brasileiro. e, sim. a proteção 
de interesses alienfgenas que 
não estão em conformidade com 
o interesse nacional. o tema 
que V. Ex~ traz à discussão, 
em torno dos incentivos fis
cais, da Amazónia e do Nordeste 
é propfcio também para que 
discutamos essa questão amazó
nica sob q enfoque brasileiro 
e sob o enfoque amazónico. 

O SR. NEY MARANHÃO - A~rade
ço. Concordo com v. Ex4 . 

O ·sr. Mansueto de Lavor 
-Permite-me V. ExA um·aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Tenho o 
prazer de ouvir o, aparte do 
meu nobre Companheiro de Per-

nambuco, Senador Mansueto de 
Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - A Presidência faz um 
apelo não só aO aparteante 
como ao orador. no sentido de 
que sejam o mais breve possf
vel, de vez gue o tempo do o
rador já esta esgotado. 

O Sr. Mansueto de Lavor - se
rei breve no meu aparte. Sr. 
Presidente. Senador Ney Mara
nhão, não resta dúvida de que 
o tema que v. ExA aborda hoje. 
é da maior atualidade. A ques
tão dos fundos de desenvolvi
mento. de incentivos - sobre
tudo a questão do Finar e do 
Finam- está na berlinda, estã 
na vitrina das atenções nacio
nafs neste momento. E está por 
uma questão jurfdico
constitucional, que é o pri
meiro ponto .. o eminente Depu
tado Jos~· Serra. do PSOB de 
São Paulo. levanta a questão 
de que esses fundos estão 
extintos. A partir do momento, 
falar em Finor e em Finam é 
tratar de algo .incostituciona1 
- segundo S. Ex 4 - por força 
do art. 36 do Ato das Disposi
ções Constitucionais 
Transitórias. E claro que, a 
nosso ver - parece que há um 
consenso sobre isso -? ess$ 
Questão juridico
constitucional não prevalece. 
Não prevaleee por duas razões: 
ou porque se entende ~ue os 
Fundos foram r ati ficados. i m
plicitamente ~uando o Congres
so, na sua soberania, destinou 
recurso~. a eles. no atual 
exercício. Fui o Re1ator do 
Finor. O Presidente Sarney 
destinou a QSte fundo~. se não 
me falha a memória, 600 bil
hões, e eu nem d1minuí nem 
aumentei. No meu relatório do 
ano passado, perdurou aquela 
proposta do Executivo. O, Con
gresso r ati f'i cou. Será poss f
vel que não se pode admitir 
uma ra·t i fi cação desse Fundo de 
uma manei r a i ndi reta como 
essa? o dispositivo constitu
cional. que pede a ratificação 
dentro de dois anos •. não dá o 
processo de ratificação. Podia 
ser um processo explicito. 
formal. ou um processo infor
mal e implicito. como ~oi. no 
meu entender. esse da destina
ção de recursos do Orçamento· 
do ano passado. Agora vem o 
argumento citado pelo eminente 
Colega Senador Odacir Soares~ 
acerca da exceção. É que o 
próprio art. 36 do Ato das 
Disposições constitucionais 
Transitórias coloca. no seu 
bojo, exceções. Vejamos o 
texto: 

11 Art. 36. os fundos exis
tentes na data da promulga
ção da constituição, exe
tuados os resultantes de 
isenções fi~cais que passem 
a integrar património pri
vado e os que interessem à 

def~sa nacional, ex~inguir
se-ao. se não forem ratifi
cados pelo congresso Nacio
nal no prazo de dois anos."' 

ora~ segundo o argumento do 
Subsecretario- que tem real
mente fundamento - o Finar e o 
Finam são duas exceções. por
que são resultantes de isen
ções de impostos~ isenç&es re
almente fiscais. Entao, por 
uma razão ou por outra, vamos 
deixar de lado essa questão 
jurídico~constitucional e va
mos olhar agora, porque esta
mos e~ fase ·de revisão consti
tuci ona 1 , o interesse 
nacional. Interessa ao Pais 
manter o Finor e o Finam? A 
resposta. para quem olha O 
sistema atual de Federação e o 
conjunto da realidade brasi
leira. tem que ser positiva. 
N~o é possivel mantermos um 
vazio demográTico. como é o da 
Amazónia, sem algo Que tenha 
respeito com o seu desenvolvi
mento, em harmonia com a natu
reza - necessariamente em har
monia com a natureza. Deixar 
como está aquele vazio 
demográfico é um perigo para a 
soberania nacional. A amazônia 
é sempre um pedaço do Mundo 
cob;çado pelas grandes 
poténc;as. Citei aqui. rea1-
mente9 uma participação minha 
no Congresso de Parlamentares 
Latino-Americanos. em Buenos 
Aires, o ano atrasado, onde 
uma questão debatida na nossa 
presença. como brasileiros, 
sem mais nem menos, era a in
ternacionalização da Ama~6nia. 
ora, deixar a Amazónia como 
está é incentivar uma perma
nente cobiça internac1ona1 so

,bre a sua riQueza, que é pa
trimónio nosso. Então. o Finam 
é algo que interessa não à A
mazónia como tal, isoladamen
te, mas ao Brasil. Agora va~os 
ao Nordeste. Ao contrário da 
Amazônia. em vez de ser um 
grande vazio demográficor- o 
Nordeste é uma concentração 
demográfica. Isso não seria 
nada mais. A Europa também é 
uma concentração demográfica. 
Regiões do Mundo, como o Japão 
constituem-se em uma .imensa 
concentração demográfica·. Mas 
é uma concentração demográfica 
o Nordeste simultaneamente a 
uma concentração de carências 
sociais e de miséria. Estes 
dois componentes -concentra
ção demográfica com concentra
ção de miséria - formam um 
barril de pólvora. É realmente 
um foco de permanentes explo
rasóes e tensões sociais. Ora, 
não é possivel e não interessa 
ao Pais manter o Nordeste como 
um barril de iminentes explo
sões sociais. Então. tanto. o 
FINAM Fundo ~e Desenvolvi
mento da . Amazônia. quanto o 
FINOR Fundo de Desenvolvi
mento do Nordeste. não impor
tam, não interessam apenas à 
Amazônia ou ao Nordeste; inte
ressam ao País'. E esta Federa-
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ção não vai subsistir. Srs. 
Senadores. Não darei vinte 
anos para que este País se en
volva num processo de seces
são. de guerra intestina. por 
causa desses disparidades bru
tais en~re regiões prósperas e 
regiões subdesenvolvidas e 
miseráveiS. Portanto. a manu-' 
tenção desses dois Fundos in
teressa~ sobremaneira. à pró
pria sobrevivência da Federa
ção brasileira e do Pafs como 
um todo. Quem não pensar assim 
não estar~ pensando no Pais~ 
estará pensando nas benesses 
da sua região, nos privilégios 
das regiões que já conquista
ram um pedaço do bem-estar e 
da prospQridade que ao País no 
todo in-teressa .. 

Nobre S~nador. convido V. ExA 
e os nobres senadores a, na 
próxima terça-feira, voltarmos 
a discutir este assunto, da 
maior importância. Terça
feira, vou lançar aqui. atra
vés de projeto-de lei, a minha 
contribuiyao ao processo. Não 
posso d1zer. absolutamente, 
que o Finam e o Finar, mesmo 
de acordo com os interesses 
nacionais. devam permanecer 
como estão. Esta é a questão 
fundamental, temos que alterar 
radicalmente a sistemática do 
finam e do Finor. Em vez de se 
procurar desenvolver as reg
iões da Amazônia e do Nordes
te. estão beneficiando grupos 
particular'-es, as o11garqu'ias·. 
fomentando a concentração de 
renda ·e outras d"i storções. Não 
há mais tempo "de descrever 
aqui. Na próxima terça-feira. 
quando 'lançar desta tribuna 
meu prpjeto de lei, humilde
mente contribuindo com a dis-· 
cussão do· assunto, pedirei a 
atenção dos meus nobres pares. 
porque· ·proposição tem como· 
primeiro artigo: 11 São mantidos 
o Finar e o Finam .. , acabando, 
portanto, com essa discussão
considero-a acadêmica - se são 
ou não constitucionais. A par
tir do' art. 2~. há uma propos
ta de· modificação radical. 
voltada exatamente para aquilo 
que disse o Senador Odacir So
ares~ para a produção. princi
palmente a produção da alimen
tos. a distribuição de rendas 
e a democratização desses in
centivOs,' beneficiando as ca
madas que mais necessitam des
ses Fundos. que são os peque
nos e '.médios produtores e os 
pequenos e médios empresários. 
urbanos e rurais, para o de
senvovimento das duas regiões. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador 
Mansueto d~ Lavor. agradeço a 
V. Ex~ o oportuno aparte. 

Como conhecedor profundo do 
Nordeste. V. Ex 4 • dentro_ da 
ética que todo nordestino tBm. 
enriqueceu meu pronunciamento. 
Não podemos abrir mão desse 
fundo dentro dessa posição 
que v. Exa acaba de citar. no 

sentido de ajudar a região a 
desenvolver-se economica e 
socialmente. 

o Sr. Marco Maeiel -Permite
me um breve aparte, Senador 
Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO- Com mui
to prazer. nobre Senador. 

O Sr. Marco Maciel -Fere v. 
Ex•. a meu ver, uma questão 
candente, a questão dos incen
tivos fiscais. Não P-retendo 
aqui. como outros também assim 
o entenderam, discutir o pro
blema da existência dos incen
tivos fiscais regionais- Fi
nar e Finam. Para mim, está 
claro que o Finar e o Finam 
estão mantidos. Isso deflui da 
leitura do art. 36 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitarias. combinado com o 
art. 41. e que dizem claramen
te que os incentivos regionais 
estão mantidos. Não fora isso. 
há uma 1 e i·, votada após a 
Constituição de 1988 -a Lei 
nR 7.918, de 1989 -. que tam
bém os mantém. Para mim, sob o 
ponto de vista jurfdico
constitucional, 8 questão está 
dilucidada. esclarecida. e não 
há por que polemi2ar a seu 
respeito. o de que devemos co
gitar agora é da necessidade 
de se manter um volume de re
curso Compatfvel com a deman
da, para Que os projetas em 
execução sejam conclu,dos. Sa
bemos que a questão das dispa
ridades interespaciais é grave 
no País, e p~ecisamos deixar 
de tratar a questão do Nordes
te e a auestão da Amazônia 
como questões regionais, pois 
são questões nacionais. Não 
consigo ve~ um país desenvol
vido, um pafs justo, com re
giões paupérri,mas: O cidadão 
brasileiro precisa deixar de 
ser condenado por-sua origem, 
seu 1oca1 de nascimento. Não 
podemos dizer Que temos uma 
nação desenvolvida, nem uma 
nação justa. se continuarmos a 
observar, no Norte e no No~
deste, milhares de cidadãos 
que vivem, com um terço da 
renda per capita dos habitan
tes do Centro-Sul do Pafs. No
bre Senador Ney Maranhão. fe
licito V. Ex~ pelo discurso 
que_ pronunc 1 a nesta manhã. 
Preci·samos apetrechar-nos. as
sim como já' o defendeu o Sena
dor Mansueto de Lavor. para 
uma discussão mais ampla da 
questão regional. incluindo 
aí, de modo especial, o Norte 
e o Nordeste. En~uanto, contu
do. essa discussão não se fere 
- e defendo a tese de que te
mos que rediscutir a QUestão 
regional -. acho fundamental 
mantenhamos esses incentivos, 
essas polfticas compensató
rias~ que, de alguma forma, 
ajudam a minimizar a po_breza 
das regiões menos desenvolvi
das, que são justamente o Nor
te e o NordeSte do País. Por 

isso. concordo integralmente 
com a manifestação de v. ExA e 
o felicito pela oportunidade 
do discurso. e espero que o 
Governo do ~residente Fernando 
Collor de Mel lo. que tem preo
cupações com a região, venha a 
adotar as providências que se 
impõem, para que possamos con
tinuar não somente com esses 
incentivos. mas que possamos 
ter para esses incentivos os 
recursos de que eles necessi
tam, para que possam. assim, 
produzir os resultados que de
les todos esperamos: sua con
tribuição ao desenvolvimento 
das regiões Norte e Nordeste 
do ~ais. · 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador 
Marco Mac1e1, agradeço a V. 
ExA o oportuno aparte. ouando 
V. E~~ acaba de citar que de
vemos lutar para aumentar a 
verba orçamentária para esses 
fundos. o que e muito impor
tante, faço um apelo a v. Exa. 
extensivo à Bancada do Nordes
te, independentemente dessa 
luta que vamos travar, em tor
no do Orçamento, para brigar
mos a favor do aumento dos re
cursos destinados a esses 
fundos. Convido v. Exa. Sena
dores do Nordeste, para uma 
reunião com a ministra da área 
econômica, ocasião em que 
pleitearemos junto a S. Exa 
mais verbas para o Finam e o 
Finor. 

OS~. Oziel Carneiro- Permi
te-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - ... (Faz soar a 
campa i nha . J 

O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Pre
sidnete, faço um apelo a. V. 
Exll., porque está sendo pouc·o 
tolerante. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Nobre Senador. reco
nheço. todos reconhecemos. a 
importância do assunto. Sou 
também nordestino e tenho, o 
maior interesse no Nordeste, 
como V. ExA, mas tenho também 
o maior interesse em preservar 
o próprio Regimento Interno 
que é a nossa Constituição, 
através Qo qual esta Casa 
funciona. ~ o instrumento ju
rfd1co que regula o seu total 
funcionamento. Daqui a pouco 
v. ExA estará ·dobrando o tempo 
regimental de que dispunha. 

O SR. NEY MARANHÃO - Concordo 
com V .. Ex 11 , pois tem toda 
razão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Vai-se passar à Ordem 
e, depois. à segunda 

Sousa) -
do Dfa 
parte. 
res. 

destinada aos orado-

O SR. NEY MARÁNHÃO - Faria um 
pequeno apelo · ~ V. Ex~. no 

--
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sentido de que permita que o 
senador Oziel carneiro, que 
assumiu ontem, pronuncie algu
mas palavras. Conto com a be
nevolência de V. exA 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Apenas faço um apelo 
ao nobre Senador Oziel Carnei
ro e a v. ExA, no sentido de 
que realmente sejam breves. 

O SR. NEY MARANHÃO - Ag~adeço 
a v. ExA 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica restabelecido o 
Fundo Nacional de Desenvolvi
mento Cientifico e Tecnológico 
- FNOCT, criado pelo Decreto
Lei n~ 719~ de 31 de julho de 

11969. 

Art. 2~ Esta 1ei entra em vi
gor na data de sua publicação, 
produzindo os efeitos a partir 
de 5 de outubro de 1990. 

Art. 3~ Revogam-se as dispo
É com muito prazer que ouço o sições em contrário. 

aparte do nobre Senador Oziel 
Carneiro. 

O Sr. Oziel carneiro - Sena
dor Ney Maranhão, foi com mui
ta alegria QUe ouvi, ontem, o 
senador Marco Maciel dissecar 
a matéria e definir que. juri
dicamente, o problema dos in
centivos reg1onais seguer é 
passível de interpretaçao pois 
eles estão mantidos na 
constituição. Serei breve. co
locando apenas uma posição, 
esses fundos são necessários 
ao desenvolvimento regional. 
mas são muito mais necessários 
à integridade nacional. Por 
isso. precisamos mantê-los. Em 
decorrência dos cargos que e~ 
xerci na Amazônia - como Pre~ 
sidente do easa. como Oiretor 
do Banco do Brasil e no Pro
grama Grande Carajás. do qual 
fUi titular-. lidei com in
centivos fiscais. Também con
tinuo defendendo a existência 
do Finam e do Finor. mas espe
ro que se faça uma profunda 
reformulação na maneira da a
plicação e da distribuição 
desses recursos. para que eles 
venham realmente a atender aos 
interesses da população amazô
nica e ao interesse geral do 
Nordeste. 

O SR. NEY MARANHÃO - Nob~e 
Senador Oziel Carneiro, agra
deço a V. ExA Pela experiência 
que V. Exa teve no campo pú
blico e pelos cargos que ocu
pou até hoje, foi muito impor
tante o seu aparte. 

Sr. Presidente, concluo, a
gradecendo a V. Exa a paciên
cia de Jó que teve com o hu
milde orador. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- Não foi tanto· de Jó 
assim. (Risos) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Sobre a mesa, projeto 
que será 1 ido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NQ 18D, DE 1990 

.Justificação 

o projeto que ora ofereço à 
consideração dos ilustres pa
res visa a preservar a exis
tência do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Cientffico e 
Tecnológico FNDCT. criado 
pelo Decreto-Lei n~ 719. de 31 
de julho de 1969. 

Tal providência se impõe, de 
plano. em virtuàe do disposto 
no art. 36 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitó
rias. que estabeleceu a exi
gência da ratificaçâ_o, pelo 
Congresso Nacional, no prazo 
de dois anos. dos fundos exis
tentes na data da promulgação 
da Constituição. sob pena de 
automática extinção. 

Porquanto tal medida não foi 
adotada tempestivamente. o 
FNOCT foi compulsoriamente ex
tinto, o que pretexta a ap~e
sentação do projeto de lei que 
ora submeto ao elevado descor
tino dos eminentes Parlamenta
res. visando a reestabelecer o 
mencionado fundo, a partir de 
5 de outubro de 1990. 

Fundamenta essa proposta a 
importância que assume>o FNDCT 
no financiamento das ativida
des cientÍficas e tecnológi
cas, executadas por institui
ções acadêmicas. i nst 'i tutos 
autónomos de pesquisa e setor 
privado. 

Desse modo, no momento em ~ue 
se pretende modernizar a eco
nomia nacional. é essencial 
que seja mantido aquele fundo_; 
en~uanto instrumento capaz de 
viabilizar o aumento da produ
tividade e da competitividade 
do j::fárque pr6dut i vo e. em 
conseqüência. concorrer para o 
propósito de assegurar o in
gresso do Brasil no rol dos 
países desenvolvidos. 

Estou convicto, pois, que 
esse projeto de lei contará 
com irrestrito apoio dos ilus
tres membros deste Congresso 
'Nacional, 

Restabelece o Fundo Na- Sala das Sessões. 19 de outu-
c1ona1 de Desenvolvimento bro de 1990. senador Marco 
Cientifico e Tecnológico. Maciel 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI NA 719 
DE 31 DE JULHO DE 1969 

Cria o Fundo 
Desenvolvimento 
e Tecnológico 
providências. 

Nacional de 
Ciçntifico 

e da outras 

O Presidente da República no 
uso das atribuições que lhe 
confere o § 1~ do art. 2~ do 
Ato Institucional n~ 5 de 13 
de dezembro de 1968, decreta: 

Art. 1~ Fica criado o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico 
( FNDC'f). ''com a fi na 1 idade de 
dar apoio financeiro aos pro
gramas e projetes prioritários 
de desenvolvimento cientifico 
e tecnológico, notadamente 
para implantação do Plano 
Básico de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico. 

§ 1~ A assistência financeira 
do FNDCT será prestada, prefe
rencialmente, através 
de"repasse a outros fundos e 
entidades incumbidos de sua 
canalização para iniciativa 
específica e poderá destinar
se ao financiamento de despe
sas corrente ou de capital. 

§ 2~· o regulamento do FNOCT a 
ser expedido por decreto do 
Poder Executivo. disciplinará 
o mecanismo e condições de fi
nanciamento de programas e 
projetas. 

Art. 2~ Constituem recursos 
do FNDCT: 

a) recursos orçamentários. 
inclusive os já incluídos no 
orçamento de 1969; 

b) recursos provenientes de 
incentivos fiscais; 

c) empréstimos de institui
ções financeiras ou outras 
entidades; . 

d) contribuições e doações de 
entidades públicas e priva
elas; 

e) recursos de outras fontes. 

_Art. 3~ A aplicação dos re
cursos do FNDCT obedecerá a 
diretrizes. planos e normas 
expedidos por um conselho di
reter, constitufdo pelo Minis
tro do Planejamento e Coorde
nação Geral. como Presidente. 

-pelo Presidente do conselho 
Nacional DE Pesauisas. como 
Vice-Presidente, pelo Presi
dente do Banco Nacional de De
senvolvimento Económico e por 
representantes do Ministério 
da Educação e Cultura do Mi
nistério das Minas e Energia. 
do Ministério da Industria e 
do Comércio e de outros seto
res, públicos e privados, li-
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gados ao 
tífico e 
conforme 
decreto. 

desenvolvimento cien
tecnológico nacional, 

se dispuser em 

Art. 4k O FNDCT será dotado 
de uma secretaria. executiva 
cuja_ organização e funciona
mento serão estabeleci dos em' 
regulamento. 

Art. 5k o presente decreto
lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasl1ia 31 de julho de 
1969; 148~ da Independência e 
81~ da República, -A. COSTA E 
SILVA- Antônio Delfim Neto -
Tarso Outra - Edmundo de Mace
do Soares- Antônio Dias Leite 
~únicr- Hélio Beltrão. 

(À comissão de Assuntos 
Econômfcos) 

(Decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu d~ 
Sousa)- O projeto lido sera 
publicado e remetido à comis
são competente. 

Sobre a mesa, requerimento 
que será 1 ido pelo Sr. 1.2.
Secr-etário. 

É 1 ido e 
seguinte: 

aprovado o 

REQUERIMENTO NO 365, DE 1990 

Senhor Presidente do Senado 
Federal 

A fim de submeter-me a trata
rnen~o médico (laudo incluso) 
solicito a Vossa Excelência, 
nos termos do inciso I do art. 
43 do Regimento Interno, me 
seja concedida licença a par
tir do dia 15 do corrente mês. 
pelo prazo de 30 (trinta) 
dias. 

Termos em que requer 

Brasília, 15 de outubro de 
1990 - Senador Mata-Machado. 

ATESTADO 

Atesto que o prof~ Eduardo 
Godoy da Mata-Machado 
encontra-se sob meus cuidados 
profissionais, c/ quando de 
abstrução urinária minha bai
xa, desde o dia 8/10/90, de
vendo permanecer sob tratamen
to por tempo ainda. não 
definido. 

Belo Horizonte. 15 de outubro 
de 1990. Dr. Jefferson T. M. 
Renna CRM 1172- Dr. José Ma
riaBorges CRM 5.381 - MG 

O Sr. Presidente (Pompeu de 
Sousa) - Aprovado o requeri
mento, fica concedida a licen
ça solicitada. 

l\J\). 

Sobre a mesa, comunicação que 
será lida pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lida a seguinte! 

Ofício n-'L ·aa-3/eo 
Brasília, 18 de outubro de 

1990. 

A Sua Excelência p Senhor 

Senador Nelson Carneiro 

MD. Presideh~e ~o Senado Fede
ral 

NESTA 

Senhor Presidente, 

De acordo com o artigo 39 do 
Regimento Interno do Senado 
Federal. comunico a Vossa Ex
celência que estarei me ausen
tado do País, em viagem de 
caráter _particular. no per iodo 
de 22 e 23 de outubro do cor
rente ano. 

Na oportunidade, ratifico a 
Vossa Excelência a minha ex
pressão . de a 1 ta estima e 
apre~o. Senador Affonso 
Camargo. 

O ,SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- o Expediente lido vai 
à publicação. 

Sobre ~ ~esa, requerimento 
que sera lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO NQ 366, DE 1990 

Tendo sido convidado a parti
cipar da Delegação do Brasil à 
XLV Sessão da Assembléia Geral 
das Nações Unidas. solicito me 
seja concedida autorização 
para desempenhar essa missao. 
nos termos dos arts. 55. III. 
da Constituição e 40, § 1~. 
"a~· do Regimento Interno. 

ésclareço que deverei estar 
ausente do Pais durante cerca 
de 30 dias. 

Sala das Sessões. 19 de outu-
bro 1990 Senador Uutahy 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu ae 
Sousa)- O requerimento lido 
deverá ser apreciado após a 
Ordem do Dia, ouv1da a Comis
são de Rela:ç5es Exteriores e 
Defesa Nacional, nos termos do 
d_i sposto no art. 40, §§ 3.2 e 
4~, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa~ comunicação que 
será lida pelo Sr. 1~ Secretá
rio. 

É lida a seguinte 

Brasília, 19 de outubro de 
1990. 

" Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a 
Vossa Excelência,' de acordo 
com o disposto no art. 39. 
alinea a do Regimento Interno, 
que me ausentarei dos traba-
1 hos da Casa a parti r· do dia 
20-10-90 a 28-10-90, para bre
ve via~em ao estrangeiro, para 
partic1par do semínârio 
"'Brasil Novo" que se realizará 
em Lisboa-Portugal. 

Atenciosas saudações, 
senador Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- O expediente lido vai 
à publicação~ 

COMPARECEM 
SENADORES: 

MAIS os SRS. 

Áureo Mel lo- Odacir Soares
Oz1e1 Carneiro- Moisés Abrâo 

Carlos Patrocínio - Antônio 
Luiz Maya- Alexandre Costa 
Chagas Rodrigues - Marcondes 
Gadelha- Raimundo Lira- Mar
co Macie1 Ney Maranhão -
Mansueto de Lavor- João Cal
mon Nelson Carneiro- Fer
nando Henrique Cardoso - Mauro 
Borges -Mareio Lacerda- Men
des Canale - Jorge Bornhausen 

Márcio Berezoski - Alberto 
Hoffmann - Jose Paulo Si sol. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de· 
Sousa) - Está esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Estão -preSentes-- na casa 33 
srs. Senadores. 

Passa-se à 

, ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 

N~ 5, • DE 1990 

(Incluído em Ordem 
nos termos do 
376. e, do Regimento 
no) -

do Dia 
art. 

Inter--

Discussão, em turno úni
co. do Projeto de Decreto 
Le~islativo nk 5. de 1990 
(n 146/86. na Câmara dos 
Deputados), que aprova o 
texto do convênio de Defesa 
Fitossanitária entre o Go~ 
verno da República Federa
tiva do Brasil e o Governo 
da· ESpanha. conc1ufdo em 
Madrid, em 12 de· abril de 
1984 (dependendo de 
parecer). 

ConCédo a palav~a ao nobre 
Senador Mário Maia para prpfe
rir o Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

"'~~-m:--.----
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O SR. MÁRIO MAIA (PDT AC. 
Para proferir parecer.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, 
sob a apreciação desta Comis
são. o texto do projeto de de
creto leg1slat1vo que "Aprova 
o texto do Convênio de Defesa 
Fitossanitária entre o Governo 
da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Espanha, 
conc1uldo em Madrid, em 12 de 
abril de 1984". 

Acompanhando a mensagem pre
sidencial, que remeteu o refe
rido acordo para os fins pre
vistos no art. 49, l. da Cons
tituição Federal, vem exposi
ção de motivos do Exm~ Sr. Mi
nistro das Relações Exter1o
res. na qua 1 consta que "os 
serviços fitossanitãrios cen
trais de ambos os países tro
carão. periodicamente, bo1e
tlns fitossanftárlos. nos 
quais será indicada a situação 
dos agentes prejudiciais aos 
vegetais sujeitos a quarentena 
nos respectivos países e~ es
pecificamente, os re1acionados 
na lista A.1 da Organização 
Européia e Mediterrânea para a 
Proteção de P1antas. 

Da mesma forma. comprometem
se a informar imediatamente o 
surgimento eventual. no País. 
de qualquer foco de agentes 
prejudiciais mencionados nos 
ajustes complementares. no que 
diZ respeito aos vegetais e 
seus derivados. especificando
se sua localização geográfica, 
difusão e medidas adotadas 
para sua erradicação ou con
trole, inclusive aquelas refe
rentes à exportação. 

As autoridades centrais com
petentes em matéria de sanida
de vegetal de ambos os países 
se comprometem a outorgar as 
garantias necessárias para as-
segurar que os produtos de o
rigem vegetal a serem exporta
dos não contenham resíduos de 
pesticidas ou quaisquer outras 
substâncias nocivas à saúde 
humana, de acordo com os limi
tes de tolerância estabeleci
aos nos ajustes complementa
res. 

As Partes Contratantes se 
comprometem a facilitar: 

a) a cooperação entre os la
boratórios - - de serviços 
fitossanitários e postos de 
alerta em amoos os países; 

b) o intercâmbio de especia
listas ·em sanidade vegetal. a 
fim de trocar informações so
bre as condições sanitárias 
dos vegetais e seus derivados. 
bem como sobre as realizações 
cientificas e técnicas em ma
téria de sanidade vegetal; 

c) a informação relativa ao 
combate integrado, aviso e 
alerta. 

As autoridades centrais em 
matéria de sanidade vegetal de 
am'bos os países se entenderá() 
diretamente no que diz respei
to à exdcução do presente con
vénio e ao estudo das eventu
ais modificações dos ajustes 
,comp 1 ementares. 

Para facilitar a ap1icação do 
presente convênio, bem como o 
estudo de qualquer modificação 
de seu texto. será criada uma 
Comissão Mista. constituída 
por representantes de cada uma 
das Partes Contratantes. 

A comissão reunir-se-á anual
mente, de maneira alternada, 
no território de cada uma das 
Partes contratantes. Suas fun
ções serão: 

a) estudar o desenvolvimento 
da aplicação do presente con
vênio e propor aos respectivos 
governos as medidas a serem 
tomadas com vistas à execução 
mais eficaz de suas 
disposições; 

b) submeter à aprovação dos 
respectivos governos as pro
postas ~elativas às modifica
ções do presente convênio; 

c) QuScar soluÇOes para as 
questões liti~iosas relaciona
das com a apl_ icação e a 1 nter
pretação do convenio: 

d) submeter aos respectivos 
governos pr'opóstas de coopera
ção sobre temas relacionados 
com o presente convênio, re
su1 tan+es de -cr í tér i os emana
dos de organismos internac1o
nais reconhecidos como compe
tentes pelos governos de ambos 
os países. 

As obrigações financeiras 
contraídas pelo Governo da Es
panha em decorrência do pre
sente convênio serão cumpridas 
pelos ministérios e organismos 
executores do mesmo. mediante 
aplicação dos crêditos estabe
lecidos nos orçamentos 
ordinários de cada uma das en
tidades, sem necessidade de 
recorrer à solicitação de cré
ditos extraordinários e suple
mentação de créditos. 

o presente convênio entrará 
em vigor trinta dias após a 
data em que ambas as Partes 
notifiquem.reciprocamente, por 
via diplomãtica, o cumprimento 
de seus requisitos constitu
cionais para a entrada em 
vigor". 

Trata-se. por todo o exposto, 
de acordo relevante aos inte
resses nacionais, consoante 
acordos semelhantes que o Bra
sil tem firmado com uma série 
de outros EstadoS, com os 
quais mantém comércio em seto
res especificamente referidos. 

Diante destas razões, somos 
pela aprovação do acordo ora 
apreciado. nos termos do pro
jeto de decreto legislativo 
que o ratifica.. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa} - o parecer conclui fa
voravelmente à matéria. 

Em discussão o projeto. em 
turno único. (Pausa. ) 

Não havendo Quem peça a pala
vra, encerro a discussão~ 

Em obediência ao disposto no 
art. 168 do Regimento Interno, 
não se realizará votação de 
proposição n~s sessões de se

_gundas e sextas-feiras. Assim 
sendo, a matéria sairá da Or
dem do Dia, a ela retornando 
terça-feira, quando poderá ser 
processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Esgotada.a Ordem do 
Dia. 

Passa-se à apreciação do Re
querimento n~ 36S, de 1990, 
lido no Exped1ente. 

Pare instruir a matéira, so
licito ao Senador Francisco 
Ro11emberg o parecer da Comis
são de Re1ações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

O SR. FRANCISCO 
ROLLEMBERG (SE. Para emitir 
parecer. Sem revisão ao 
orador.) Sr. Presidente, 
s~s. Senadores. o Decreto pre
sidencial designou o Compa
nheiro Senador Jutahy Magal
hães para. em missão oficial. 
representar o Senado federal 
na 45~ Sessão da Assembléia 
Geral da ONU. 

Esta casa nada tem a opor. 
Pelo contrário, muito se en
vaidece e muito se honra em 
saber que o nobre Senador Ju
tahy Magalhães. ainda nesta 
Legislatura, merece_, pela se
gunda vez. a sua indicação 
para representar a todos nessa 
Assembléia mundial e para lá 
levar o nosso pensamento, a 
nossa posição. noticiar o Bra
sil àqueles que desejarem sa
ber como estamos, e trazer 
também a experiência interna
c1ona1 que só aquela assem
bléia pode dar ·àqueles que. 
como Jutahy Magalhães. vão lá 
para aprender, para estudar, 
para discutir. 

Esta Comissão, ãtravés de 
mim. como seu Relator, mais 
uma vez reafirma que se honra 
com a designação, não tem nada 
a opor e aprova essa 
indip-ação. 

Este é o 
Presidente 

parecer, Sr. 

i 

,j 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Completada a instru
çã.'o da matéria, o assunto será 
objeto de deliberação e deci
são posterior do Plenário. 

Volta-se à lista de oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO 
ROLLEMBERG "(SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é meu propósi
to hoje. ao ocupar a tribuna, 
voltar a um tema que foi meti~ 
vo das minhas preocupações, 
a 1_guns anos passados. na Câma
ra dos Deputados - a defesa do 
Brasil, o direito de o Brasil 
ter acesso à tecnologia de 
ponta e, caso específico à 
tecnologia nuclear. 

Talvez até se antecipando a 
este meu pronunciamento. o 
jornal O Estado de S. Paulo de 
hoje~ na sua página 19, tece 
considerações sobre o problema 
do controle da tecnolo~ia mun
dial, com o artigo int1tulado: 
"A Otan e o controle da 
tecnologia". Decidi então, Sr. 
Presidente. que a leitura des
se artigo fosse o preâmbulo do 
meu discurso 

Diz o artigo: 

OTAN E O CONTROLE 
DA TECNOLOGIA 

A proposta do Secretário
geral da Otan. Manfred Wo
erner, para a criação de um 
organismo internac1onal que 
controle as exportações de 
tecnologias sensíveis de 
uso militar para o Terceiro 
Mundo apenas aproveita o 
pretexto da crise no Golfo 
Pérsico. Na verdade, o 
secretário-geral está se 
desincumbindo de uma tarefa 
que lhe foi atribuída pelos 
membros da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(Otan) e que consiste em 
definir novos papéis econó
micos e políticos que con
tinue~ dando à aliança a 
mesma proeminência que lhe 
deu o papel de articuladora 
da defesa do Ocidente. A 
busca de novas funções co
incide com a redução da im
portância militar das a
lianças ocidental e comu
nista. em decorrência do 
processo de distensão 
Leste-Oeste que está culmi
nando com a dissolução 
prática do Pacto de Varsó
via. com acordos para cada 
vez mais radicais de con
trole de armamentos e com a 
redução unilateral de for
ças decretada por Mikaha11 
Gorbachev. 

Há cerca de dois anos, 
Manfred Woerner iniciou mo
vimento para dar à Otan re
levância no campo econôml
co; falhou ao encontrar o 
terreno já ocupado por ou
tros burocratas de Bruxe
las, que fizeram a estrutu
ra da Comunidade Económica 
Européia prevalecer. a des
peito da marginalização dos 
Estados Unidos e do Canadá 
num processo cada vez mais 
europeu. A partir daí a 
Otan vem tentando fazer-se 
necessária - mais como or
ganismo de coordenação po
lítica que de planejamento 
militar. Essa tendência 
manteve passo com os acon
tecimentos que levaram à 
unificação das Alemanhas. 

Na primeira semana de ju
lho, os chefes de governo 
do Conselho do Atlântico 
Norte, reunidos em Londres 
para examinar a evolução da 
situação na Europa Or1enta1 
e suas conseqüências para o 
Ocidente, baixaram diretri
-zes claras: ''Nossa aliança 
deve ser, mais do que nun
ca, um a~ente da mudança. 
Ela pode aJUdar a construir 

-as estruturas de um conti
nente mais unido, susten
tando a segurança e a esta
bilidade com a força da fé 
compartilhada que temos na 
democracia, nos direitos do 
indivíduo e na solução pa
cifica das disputas. Rea-

- firmamos que a segurança e 
a estabilidade não repousam 
somente na dimensão mili
tar, e pretendemos enfati
zar o componente Politico 
de nossa aliança, como pre
vê o artigo 2 do tratado". 
Logo após. o embaixador 
Henning Wegener, secretá
rio-geral-assistente apra 
assuntos politicas, deixou 
claro_q~e embora_o tratado 
confine as ações militares 
da Otan à região do Atlân
tico Norte a organização 
oQera agora um conceito am
plo de segurança que leva 
em consideração ameaças no
vas e emergentes e torna o 
papel político da Otan mais 
visível e importante~ 

É nesse contexto que a 
_proposta do secretárlo
geral Manfred Woerner deve 
ser entendida: uma aliança 
militar que vai perdendo 
sua razão de ser seja 
pela falta do inimigo pre
sente e visivel, seja por
que a coesão interna está 
solapada pela CEE, que ex
clui os aliados americanos 
de amplo projeto económico, 
político e que provavelmen
te terá sua própria dimen
são de segurança - tenta 
peren1zar-se usando pretex
tos fortuitos. 

De resto, o controle de 
tecnologia sensível já é 
feito pelos paises indus
trializados.· q-.Je tiveram 
como alvo original a União 
Soviética e seus satéliteS. 
Um desses instrumentos é o 
Comitê de Coordenação para 
o Controle de Exportações 
(Cocem); o outro é o Regime 
de Controle da"Tecnologia 
de Mísseis (MTCR). Ambos os 
instrumentos foram peneira 
tapando o sol enquanto foi 
conveniente aos governos e 
às empresas desses paises 
vender tecnologia "contro
lada" ao Terceiro Mundo e 
mesmo aos regimes comunis
tas. Isto é, o regime de 
não-proliferação conve~cio
na1 somentê é efetivo e vem 
acompanhado de justificati
vas morais quando sua apli
cação convém às grandes po
tências. 

É o que se depreende das 
palavras de Manfred Woerner 
quando ele diz que as ex
portações de armas aos paí
ses do Terceiro Mundo os 
colocam em posição de 
"desestabilizar o Planeta, 
justo no momento em que foi 
superada a velha rivalidade 
entre o Leste e o Ocidente. 
que durahte tanto tempo a-
1imentou QS conflitos regi
ena is" . E o reconheci mente 
de que há conflitos regio
nais "bons" e oportunos e 
outros "maus" e inconveni
entes~ A esse critério du
plo, alguns classificariam 
de hipocrisia. se tal pala
vra existisse no léxico das 
relaçõ,es internacionais." 

Hoje, pela manhã, ouvimos que 
o Ministro Ozires Silva viajou 
aos Estados Unidos, a fim de 
convencer o Governo ameriCano 
da necessidade de o Brasil ad
quirir computadores de última 
1 i nha , o gue_ nos é negado, com 
a alegaçao suspeita de que 
possamos usá-los para cálculo 
de estrutura de instrumentos 
bélicos. 

Afinal de contas. Sr. Presi
dente e Srs .. Senadores, o Bra
sil; como todo pais db Tercei
ro Mundo, vê-se cerceado, a 
todo instante e a toda hora. 
quando quer adquiri r tecno_1 a
gia de ponta. A onda que hoje 
se levanta contra o Programa 
Nacional de Energia Nuclear 
pode ser profundamente nefasta 
ao desenvolvimento económico, 
científico e tecnológico do 
nosso País, porque, no afã de 
corrigir-lhe as falhas. corre
se o risco de jogar fora a 
criança juntamente com a água 
da bacia. Estou aqui hoje para 
denunciar. mais uma vez, essa 
campanha radical e perniciosa 
aos interesses nacionais. or
questrada no Brasil. mas insu
flada e apoiada de fora. por 
países do Famoso Clube Atômi-
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coy que não suportam a idéia 
da "Proliferação Nuclear H. o 
pejorativo que usam para qua
lificar todo e qualquer esfor
ço bem-sucedido de outras na
ções no campo da ciência e da 
tecnolocia do'átomo. 

Estou aqui para relatar fato 
extremamente grave de que. a 
pretexto de se condenar os 
desvios da politica nuclear 
orasileira. pode estar fazendo 
o jogo das grandes potências, 
aue não vêem com bons olhos o 
desenvolvimento tecnológico do 
Brasil, que já deu provas de 
que é capaz de se tornar. num 
futuro bem próximo, uma potên
cia nuclear. São preocupantes 
as recentes d~clarações do 
Presidente Collor a jornalis
tas estrangeiros a respefto da 
energia nuclear, condenando 
qualquer tipo de experiência 
nesse campo, "mesmo para fins 
pacffícos". 

É meu propósito então, nes~e 
momento, anallsar o fato de 
Que medidas 1mportantes estão 
para ser tomadas nessa área, 
sem que o Congresso Nacional. 
o foro apropriado para a di s
cussão e aprovação dessa maté
ria. tenha sido consultado. 

Sr. Presidente. ao fazer aQui 
e agora este comentário, a1ém 
de defender a continuidade do 
Programa Nacional de Energia 
Nuclear, eu gostaria de trazer 
para esta Casa e para o con
gresso Nacional um assunto que 
merece ser debatido por toda a 
sociedade brasileira. posto 
que dele depende. em grande 
parte, o futuro do Pafs. 

O crescimento c1entffico e 
tecnolóQico de uma nação não 
ocorre jamais por "geração 
espontânea" e nunca é mero re
sultado do crescimento vegeta
tivo da demanda de bens e 
serviços. Pelo contrário, todo 
avanço tecnológico significa
tivo. em todos os tempos e em 
todos os países. foi sempre o 
resultado de decisões tomadas 
ao nível de uma estratégia 
global de Governo. em face de 
conjunturas especfficas. 

Neste sentido é que o pro
gresso tecnológico brasileiro 
dependerá. necessariamente, de 
três fatores decisivos: a von
tade politica de alcançá-lo. a 
decisão de conquistá-lo e o 
esforço nacional para conse
gui-lo. 

Daí, sr. Presidente, a impor
tância que assumem hoje, tanto 
a discussão ampla e aberta da 
política nuc1ear brasileira no 
Congresso Nacional, quanto as 
decisões que forem tomadas no 
sentido de lhe mudar os rumos 
ou corrigir as falhas. 

Infelizmente. com.exceção de 
alguns Deputados "verdes", o 

Poder Legislativo ainda não se 
rnani f_esto_u a _respeito de uma 
nova política nacional para o 
uso da energia nuclear. dentro 
de sua competência constitu
cional exclusiva de "aprovar 

-iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atfvidades nucle

'ares" (art. 49. XIV). 

'sr. Presidente. a ciência a
tómica nasceu no contexto de 
um frenético esforço de guerra 
e a sua primeira aplicação 
prática foi a hecatombe de Hi
roshima e Nagasaki. em 1945. 
Esse batismo de sangue, des
truição e morte~ marcou para 
sempre a energia nuclear, o 
maior desaf1o do homem, desde 
o seu aparecimento na face da 
terra. 

O destino da humanidade, ho
je, depende da orientação gue 
se der a essa força recem
descoberta e praticamente in
finita e inesgotável da natu
reza: a favor do homem ou 
contra o homem. De Oppenhei
mer,- e isso eu já ci~ava· em 
1974. O pai da bomba atómica. 
e essa afirmação: "A ciência é 
boa e não se deve temê-la, a 
ciência é cultura e não se 
deve isolá-la; e ainda porque 
de uma grande desgraça pode 
nascer uma grande felicldade.u 
o genial cientista referia-se 
ao grandioso futuro reservado 
ao uso pacífico da energia 
nuclear. 

A hi~tória da pesquisa nucle
ar. em nosso Pafs, é uma clara 
demonstração da índole pacifi
ca e pacifista dos brasilei
ros. Em 1951. a Lei n"' 1 .310 
criava o Conselho Nacional de 
Pesquisa e estabelecia normas 
para a pesquisa e prospecção 
"das reservas existentes no 
Pa fs de mate r i a i·s apropria dos 
ao aproveitamento da energia 
nuc1 ear. destacando--se os mi
nér1os de urânio, Tório, Cád
mio, Lftfo, aerílio e Sério e 
os produtos resultantes do seu 
tratamento. bem como a grafita 
e out-ros materlais". Proibia a 
exportação de minérios radioa
t i vos e seus der i vades s.em au
torização governamental e es
tabelecia o controle do Estado 
sobre "todas as atividades re
ferentes ao aproveitamento da 
energia atómica, sem prejuízo 
da 11berdade de pesquisa cien
tifica e tecnológica". 

Sr. P_residente~ esta lei veio 
coibir, vendêssemos. ou prati
camente doássemos os nossos 
materiais físseis, como ocor
ria, n~s praias do Espírito 
Santo, com as areias monazíti
cas e outros mfnérios. que 
eram praticamente doados àque
las instituições que faziam 
pesquisas que geraram hoje_ o· 
domínio da energia nuclear no 
Mundo inteiro. 

Cinco anos depois, o Decreto 
n 2 40.110 criava a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear -
CNEN, órgão execut1vo. que a 
Lei n~ 4.1iB, de 1962, trans
formou em autarQuia, e o 
Decreto-Lei n 2 200, de 1967. 
subordinou ao Ministério das 
Minas e Energia. 

A e"ssa altura, Sr. Presiden
te, o nosso País já contava 
com uma Politica Nacional de 
Energia Nuclear, cujas dire
trizes b6sicas estão ainda em 
vigor e são as seguintes: 

a) Direito de utilizar a e
nergia atOmica para fins pacf
ficos e como fator preponde
rante do· desenvolvimento na
cional. como suporte de nossa 
segurança e perspectiva de 
progresso para toda a América 
Latina; 

b) Colaboração de pafses mais 
adiantados no assunto, para 
estabelecer uma tecnologia na
cional e implantar uma indús
tria nuclear em nosso 
território. 

Este item. como sabemos todos 
nós, foi dificil. Uma miniu~i
na nuclear foi adquirida pelo 
Bras i 1 e · nunca pôde ser 
instalada. Todos os óbices fo
ram criados para que o Bras11 
não começasse. ainda na década 
de 50, os estudos para apren
der e entrar na era nuclear. 

c) CooReração com países em 
nlvel técnico equivalente ao 
nosso, especialmente os da A
mérica J...atina: 

d) Colaboração para a pros
crição de .armas nucleares em 
todo o mundo, em defesa da paz 
mundial, mediante o estabele
cimento de tratados elaborados 
no seio de organizações inter
nacionais a que pertencemos; 
adoção de medidas objetivas. 
realistas e justas .Que. garan
tindo a consecução desse desi
derato, não venham a se trans• 
formar em meios de cercear o 
desenvolvimento dOS países não 
nuc1ear:es. 

Tais diretrizes comprovam o 
equilíbrio da posição brasi
leira diante do problema nu
clear: se. por um 1ado. conde
namos o armamentismo e o em
prego militar da energia atê
mica, por outro. não abdicamos 
da autonomia nem do direito à 
tecnologia nuclear, como fator 
de desenvolvimento nãcional. 

O Sr. Uutahy Magalhães - Per
mite-me V. ExA um aparte, no
bre Senador? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Com muita honra, Senador. 

n~d~~rFr~~~~~~oM~~~~~~~~r~. 50~ 
-Ex~ está trazendo a debate, 
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nesta Casa, tema que deveria 
estar na preocupação de todos 
nós. A questão da energia nu
clear diz respeito muito de 
per~o ao nosso futuro. Como V. 
Exa. acredito que temos que 
desenvolver a polftica nuclear 
visando fins pacíficos, com 
todas as suas particularida
des, na tecnologia, na própria 
produção de energia de que va
mos precisar. Não podemos, é 
lógico, imaginar a questão da 
energia nuclear visando a fa
bricação de bombas ou mesmo a 
ajuda a outros países no pro
cesso de bombas ou de mísseis 
nucleares. Temos que uti1izar 
a produção de energia apenas 
para fins pacificos. Temos 
grandes reservas de energia 
hidráulica. mas haverão de se 
esgotar em pouco tempo, se 
houver um desenvolvimento mai
or do País. Até o ano 2010, se 
tivermos o desenvolvimento que 
atenda às nossas necessidades, 
iremos esgotar as nossas re
servas hidráulicas. e teremos. 
então, que produzir energia 
pela fonte nuclear e. logica
mente. com os cuidados neces
sários para com o meio ambien
te e todas essas preocupações 
ecológicas oue hoje devem sem
pre estar presentes nas nossas 
decisões desenvolvimentfstas. 
O Pais tem que usufruir os be
nef·íclos da tecnologia 
nuclear. Parabenizo V. Exa por 
trazer este tema, à votação, 
tema à colocação da maior im
portância para o País e que 
deve ser discutido pelo Senado 
Federal. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Agradeço a v. Ex A. nobre· Sena
dor ~utahy Magalhães. 

Já estamos muito atrasados. 
Quando firmamos o Acordo com a 
Alemanha. aceitamos a idéia de 
se instalar aqui um reatar 
TWR. usando água leve, pressu
rizada. e era um reator quase 
que primitivo, mas ê o que 
mais existe no Mundo. Compra
mos. depois, uma caixa-preta 
da Westinghouse, que no Estado 
do Rio de Janeiro é conhecida 
como "vaga lume", porque não se 
conseguiu pô-lo em funciona
mento a contento. A segunda 
usina, nem se pensa mais em 
construi-la. Enquanto isto. na 
década de 90, os países desen
volvidos já estão pensando 
no fast breeder, quer dizer. o 
reatar auto-regeneradoR, aque
le reatar que. ao consumir o 
seu próprio combustível, gera 
mais combustível é quase que 
um motocontínuo- e não cami
nhamos. sequer. para pequenos 
reatares. 

Quando o Dr. Rex Nazareth er~ 
Presidente da Comissão Nacio
nal de Energia Nuclear. tive
mos a oportunidade de conver
sar. com ele a respeito de, 
tendo-se criado uma tecnologia 
nuclear brasileira, fazermos 

pequenas usinas na Região Nor
deste e na Região Amazónica. 
No Nordeste, pela f~lta evi
dente de quedas diágua e de 
grandes rios em que pudéssemos 
fazer nossas hidroelétricas: 
na Amazônia, porque, sendo uma 
planície imensa, necessitaria
mos inundar uma área muito 
grande para produzir uma quan
tidade de energia. como em 
Salbina, relativamente irrisó
ria. 

Es-távamos a conversar sobre 
est9 assunto qUando. para nos
so _pesar, ocorreu o incidente 
Césio-137 em Goiânia. que foi 
um escândalo nacional, foi o 
nosso Chernobyl, do qual se 
aproveitaram os inimigos do 
desenvolvimento tecnológico 
brasileiro. alguns ecologis
tas e o Brasil foi acusado de 
desfdia, de irresponsabilida
de, de não merecer receber os 
conhecimentos necessários para 
desenvolver o ciclo de domínio 
do urânio e do plutónio, por
que não fora capaz de guardar, 
de preservar e defender o seu 
povo contra a contaminação 
pelo césio. -

Pessoalmente. confesso que 
não imagino nenhum complô no 
caso de Goiânia, mas fico es
tarrecido em pensar como se 
abanaona uma cápsula de césio. 
que pode ser vendida ao ferro 
velho, sem que nisso haja uma 
mé vontade evidente, ou alguém 
mesmo quisesse provocar um in
cidente desse tip6. desse te-
or. - -

Volto à trlbuna. neste ins
tante, não só devido ao artigo 
que li, como pelas declarações 
que. agora. pretendo anali
sar en passant, do Senhor Pre
sidente da República Fernando 
Collor de Mel lo, que quer en
gavetar, quer acabar, não quer 
mais dar continuidade ao Pro
grama Nuclear, alegando que o 
Brasil, talvez. não precise· 
dessa tecnologia, teria solu
ções _outras, que também vou 
discutir no desenrolar do meu 
pronunciamento. 

O Sr. Uutahy Magalhães - Per
mite-me V. Exa um adenda? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Ouço V. EX~ com muito prazer. 

O Sr. Uutahy Magalhães - Fa
lou v. Ex~ no fast bree
der. Quando eleito deputado 
federal em 1964. Tui convida
do. pelo Departamento de Esta
do, dos Es-tados Unidos. para 
fazer uma viagem de estudos de 
20 dfas aos Estados Unidos. Em 
casos como esse, o deputado ou 
senador que faz a visita esco
lhe o tema de seu interesse. 
para tomar conhecimento. Den
tre os três temas, escolhi a 
questão energética. 1ive opor
tunidade de fazer visitas. Em 
trinta dias. fiz 24 viagens 

pelos Estados Unidos. Corri de 
norte a sul, de leste a oeste, 
fui a vários estados, visitan
do todos os projetes de ener
gia já concluídos e outros em 
execução. para observar o que 
lá ocorria em relação à ener
gia hidráulica, à energia so
lar, à energia a carvão e à 
energia nuclear. Já naquela 
época o que estava em desen
volvimento era exatamente o 
reator fast breeder, porque 
este reatar~ como V~ Ex~ fala. 
não precisa de grande volume 
de urânio~ ele faz a reprodu
ção Própria e é quase qUe um 
motocontínuo, não precisa ser 
sempre reabastecido. Quando 
tivemos aqui o Projeto de E
nergia Nuclear. com um compro
misso no Acordo Brasil/Alema
nha, sempre procurávamos mos
trar que estávamos adotando 
uma tecnologia já superada e 
estarlamos comprando também 
uma forma de produção de ener
Qia nuclear que nao sabíamos 
se iria dar certo. Teríamos, 
por causa dê problemas inter
nacionais, que buscar outra 
forma de produção de energia 
nuclear dentro daqueles acor
dos internacionais. e já exis
tiam as dificuldades para que 
o Brasil obtivesse as informa
ções e tivesse possibilidade 
de utilizar o que já existia. 
o que já está comprovadamente 
factível. Assim como V. Ex~. 
considero que a re$posta que 
temos, quando pensamos em 
construir, em fazer o proleto 
de uma usina até ã conc1usao e 
produção de energia, é um de
senvolvimento em, no mínimo, 
dez anos. Temos, então. que 
pensar com antecipação no que 
vamos precisar. Nao podemos 
ficar, como li. e não tenho de 
cabeça exatamente a declaração 
do Presidente, na tese de que 
não vamos precisar de energia 
nuclear no Brasil. Vamos pre
cisar, é claro. Qualquer pes
soa que entenda um pouco do 
assunto, que estude um pouco o 
assunto, verá que precisare
mos. E vamos precisar jã. Não 
d1go hoje, mas vamos precisar 
praticamente de imediato, por 
causa dessa defasagem no tempo 
para a conclusão desses proje
tas que vierem a ser inicia
dos. Mais uma vez digo que V. 
Ex~ tem toda razão. Estamos 
com a tecnologia atrasada, 
porque teremos que passa_r para 
tipos mais avançados de tecno
logia de reatares nucleares. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Veja V. Ex~, Senador Jutahy 
Magalhães, o nosso atraso. Es
távamos pesquisando no Brasil 
a tecnologia do tório. Se bem
sucedida. seriam os reatares a 
tório, os minirreatores que 
seriam instalados no Nordeste. 
Estávamos tentando aprender a 
tecnologia do urânio. Estamos 
já atrasados com os bree
ders. e estamos atrasadissi
mos ante os estudos que já e-
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xistem para os reatores não 
mais à fissão nuclear, mas à 
fusão nuclear, quando seria 
usado o hidrogênio. que seria, 
digamos assim, o de~niercri, o 
último avanço que se podia i
maginar, neste século, no sen
tido de produção de energia 
e1étrica. Aí vem o nosso Pre
sidente e manda realizar estu
dos, ~ue não chegaram ainda ao 
Congresso Nacional. e Sua Ex
celência declara que pratica
mente a energia atómica. a e
nergia nuclear seria diligên
cia que não est~riamos mais 
usando em nosso Pa1s. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, essa é a razão por que o 
Brasil vem se recusando, há 22 
anos, a assinar o Tratado de 
Não-Proliferação Nuclear 
TNP. e 1 aborado e aprova_do em 
1968 pelos pafses-membros do 
Clube Atómico~ ou seja. pe1as 
nações que ja haviam detonado 
oe1o menos uma bomba atómica. 
mas é também a razão por que o 
Brasil promoveu e assinou o 
Tratado de Tlatelolco, espécie 
de tratado de não-proliferação 
para a América Latina. Enquan
to este proíbe o uso, a fabri
cação ou aquisição de armas 
nucleares. mas estimula todas 
as aplicações da energia nu
clear para fins pacificas, a
quele. o do Clube Atómico. a 
pretexto de evitar o "holoca
usto nuclear", nada proibe aos 
países nuclearizados e nada 
permite aos outros. 

Não acredito muito em trata
dos, porque recentemente vimos 
a gu~rra Inglaterra/Argentina, 
e tfnhamos um Tratado lntera
mericano de Defesa Recíproca. 
E o que vimos foi os pafses do 
continente americano darem 
condições para que a Inglater
ra pudesse atacar e der~otar a 
Argentina. Esses exemplos es
tão postos nas mesas a todo 
instante e a toda hora. Mas se 
se assinou o Tratado de Tlate
lo1co, que ele possa funcio
na~. 

O Tratado de Não-Pr01 i feraçã_o 
não impõe limites ou restri
ções aos membros do Clube, mas 
proibe aos demais o acesso à 
tecnologia e ao emprego da e
nergia nuclear, mesmo para 
fins pacíficos. o Brasil não o 
assinou. por discriminatório, 
injusto e arbitrário. 

Essa politica nuclear brasi
leira, pacifista e independen
te. foi consagrada na consti
tuição Federal de 1988, no seu 
art. 21. inciso XXIII. que es
tabelece a competência da u
nião para "Explorar os servi
ços e instalações nucleares de 
qualquer natureza e exercer o 
monopólio estatal sobre a pes
quisa, a lavr~. o enriqueci
mento e o ~eprocessamento, a 
industrialização e o comércio 
de minérios nucl~ares e seus 

derivados, atendidos os se
guintes princfpios e condi
çOes: 

a) toda a atividade nuclear 
em território nacional somente 
será admitida para fins pací
ficos e mediante a aprovação 
do Congresso Nacional; 

b) sob regime de concessão ou 
permissão. é autorizada a uti
lização de radioisótopos para 
pes9uisa e usos medicinais. 
agr1colas. industriais e ati
vidades análogas; 

c) a responsabi11d1ade civil 
por danos nucleares independe 
da existência de culpa". 

Diante de princípios tão cla
ros e tão representativos da 
vontade nacional. é tnadmissf
vel que se continue pressio
nando política e economicamen
te o nosso País. para que as
sine o Tratado de Não-Prolife
ração. Para o Embaixador Ri
chard Kennedy, enviado espe
cial dos Estados Unidos para 
assuntos de energia nuclear, a 
inclusão, na Constituição bra
sileira, de um artigo sobre o 
uso pacífico Oa energia nucle
ar. não é suficiente, porque 
não representa um compromisso 
internacional do Brasil. Mas, 
segundo o atual Presidente da 
Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, Dr. José Luís Santa
na, "assinar o Tratado de Não
Proliferação é desrespeitar a 
Constituição Federal e permi
tir aue o Brasil perca a sua 
autonomia'*. A cooperação 1 n
ternacional no campo económico 
e tecnológico, decididamente. 
parece depender de um atestado 
de boa conduta passado por um 
clube de países auto-revesti
dos de juizes supremos da 
consciência ética das nações. 

No mês de sua posse, o Presi
dente Fernando Collor criou 
por decreto um grupo de traba
lho interministerial, coorde
nado pela Secretaria de Assun
tos Estratégicos, com a missão 
de apresentar. no prazo de 
sessenta dias, uma avaliação 
abrangente do Programa Nacio
nal de Energia Nuclear. o de
creto preSidencial chega a es
pecfficar ·as áreas de atuação 
de Cada instituição públ1ca 
envolvida hoje no programa: os 
Ministérios da Marinha. do E
xército, da Aeronáutica, da 
Infra-Estrutura, das Relações 
Exteriores, as Secretarias da 
Ciência e Tecnologia, do Meio 
Ambiente. de Assuntos Estraté
gicos e a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear. 

Tudo leva a crer que o pro
grama nuclear brasileiro 
sofrerá a mais profunda revi
são de sua história. os resul
tados do estudo feito pelo 

grupo de traba1ho já se encon
tram. há três meses. nas mãos 
do Presidente, cuja única de
cisão a respeito. até agora. 
foi o fechamento do poço de 
provas da Base Aérea da Serra 
do Cachimbo, que tanta reper
cussão causou e que. segundo 
os analistas. serviu de recado 
sobre o que pode vir por.aí. 

sr. Presidente. é ni-ister re
conhecer que"' houve fa 1 has, e 
graves. no Programa Nacional 
de Energia Nuclear; que houve 
desvios. e sérios, na sua 
execução. Falhas e desvios de
vem ser corrigidos, mas o pro
grama não pode sofrer solução 
de continuidade, sob pena de 
danos muito maiores. para o 
Pafs, ~ue os males que se pre
tende evitar. 

Em 1973, quando a demanda por 
energia elétrica no Brasil 
crescia a uma taxa média de 
10% ao ano, a Eletrobrás apon
tava para a necessidade de uma 
mudança no perfil da matr1z 
energetica nacional. Essa mu
dança deveria levar em consi
deração o fato de 50% do po
tencial h1drelétrico brasilei
ro se localizarem na Amazônta. 
e õ grande centro consumidor. 
na região Sudoeste, o que re
presentava enormes custos com 
linhas de transmissão. Além 
disso. a topografia suave da 
região amazónica implicaria, 
para o seu aproveitamento e
nergético. a inundação de áre
as imensas, com sérios prejuí
zos para o seu ecossistema. 

Sr. Presidente. a possibili
dade de se baratear isso. 
transformando a energia em 
monofásica, energla continua, 
não foi dominada ainda. Pre
tendeu-se construir hidrelé
trtca na Região Norte. na doce 
ilusão de que a tecnoloQia da 
transmissão da energia de 
trifásica para corrente contí
nua pudesse ser dominada na 
conclusão das suas hidrelétri
cas. o que não existe até 
hoje. 

•Considerando-se ainda a nossa 
quase total dependência do pe
tróleo importado, as incerte
zas criadas pela nova política 
de preços da OPEP e pela pos
sibilidade não tão remota do 
exaurimento do petróleo. do 
gás natural e do carvão mine
ral, era imperioso que o Bra
sil partisse para a substituf
ção gradativa das fontes ener
géticas que dependem de com
bustíveis fósseis. Dentre as 
fontes de energia disponfveis 
para tal substituição, só uma 
apresentava tecnologia sufi
cientemente desenvolvida e e
conomicamente viável: a ener
gia nuclear por fissão. 

Feita estava a opção nuclear 
brasileira. o passo seguinte 
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foi a importação do primeiro 
reatar nuclear tipo PWR, re
frigerado a água leve pressu
rizada, comprado à Westinghou
se norte-~mericana para a cen
tral de Angra dos Reis, deno
minada Angra 1. Sabemos hoje 
que foi um mau negócio para o 
Brasil, pelo fato de não ~er
mos i~ortado a tecnologia 
necessária à operação segura e 
à manutenção perfeita do 
reatar. 

À época. o Ministro das Minas 
e Energia, hoje Governador
eleito Antônio Carlos Magal
hães. ·ameaçou a Westinghouse 
de não cumprir com o pagamento 
do débito na compra do reatar, 
haja vista os imensos e inúme
ros defeitos que esse reatar 
nuclear apresentava, que não 
sabe~s se mero erro de fabri
caçãu ou se erros que poderiam 
ser corrigidos, mas com um 
tempo alongado para protelar, 
mais uma vez. o acesso do Bra
sil à energia nuclear. 

Pouco tempo depois, o Brasil 
assinava o acordo de coopera
ção nuclear com a República 
Federal da Alemanha~ Dessa vez 
não se tratava mais de uma 
simples aquisição de reatares 
nucleares. o contrato incluía 
a transferência da respectiva 
tecnologia que facultava aos 
brasileiros a nacionalização 
progressiva do programa. Assi
nado em 26 de junho de 1975, o 
acordo previa a construção de 
B reatares até 1988, com uma 
potência instalada de geração 
de 10 milhões de KWH. além da 
importação de toda infra-es
trutura essencial e da tecno
logia correspondente. 

Este acordo. a nosso ver, 
muito interessante para desen
volver uma tecnologia nacio
nal, foi, de certa forma, tam
bém uma aventura. porque. 
quando o mundo inteiro enri
quecia o urânio por ultracen
trifugação, difusão gasosa, 
íamos experimentar, em labora
tório, o processo do jato 
centrifugo - jet nozzle - que 
nêo tinha sido aprovado indus
trialmente em nenhum pais do 
mundo. Sugeria-se - para dar 
impressão ao brasileiro de que 
~stava tudo muito bem- que a 
Africa do Sul ter-ia a sua bom
ba atómica, que teria domínio 
nuclear usando o processo do 
jet nozzle. 

Ora. se a África do Sul já 
dominava o processo_ de jet 
nozzle, é óbvio, evidente, que 
a Alemanha não ia montar aqui, 
no Brasil. uma usina experi
mental, uma miniusina. não em 
escala industrial, para tentar 
esse enriquecimento, e que até 
hoje, também, não foi obtido. 

O Acordo Nuclear envolve três 
áreas- nas quais a transferên
cia de tecnologia se processa 

de modo mais ou menos acentua
do. em função de sua afinidade 
com a filosofia do projeto: a 
construção das centrais. o ci
clo do combustível e a opera
ção e manutenção das centrais 
nucleares. 

Uma vez que os reatares im
portados seriam também do tipo 
PWR, a água leve, pressuriza
da, que trabalham com o urânio 
enriquecido a 3%. era funda
mental que o Brasil viesse a 
dominar o processo de enrique
cimento, o que de fato aconte
ceu em 1987, mas não pelo 
processo jet nozzle . Naquela 
ocasião, quando se comemorava 
no Palácio do Planalto a con
quista brasileira do ciclo 
completo do urânio radioativo, 
o almirante Othon P1nheiro da 
Silva afirmou que não era pos
sive1, a pretexto de se evitar 
a fabricação da bomba atômica, 
castrar o desenvolvimento bra
sileiro no .campo da energia 
nuclear. "E a mesma coisa
dizia ele - que não comprar 
uma faca de cozinha para a sua 
casa. porque ela pode 
transformar-se numa arma, 
~uando, na realidade, a utili
dade diária dela é cortar 
ali mentes". 

O Acordo Nuclear Teuto
Srasileiro, assinado com vali
dade para 15 anos, continha 
uma cláusula de renovação au
tomática por mais cinco anos. 
se ·nenhuma das parl:es o denun
ciasse 12 meses antes de fin
dar esse prazo. Ora. no dia 26 
de junho deste ano completa
ram-se os quinze anos de sua 
vigência, sem que o Governo 
brasileiro se tenha manifesta
do a respeito no ano passado. 
Logo, o Acordo Nuclear está em 
pleno vigor. por mais cinco 
anos, pelo menos. 

Sr. Presidente. as três maio
res _objeções de cientistas e 
ambientalistas brasileiros 
contra o _Programa__ Naçi ena 1 de 
Energia Nuclear dizem respeito 
aos custos das centrais nucle
ares, à fall:a de segurança das 
populações vizinhas e ao cha

-mado "Programa Nuclear Autóno
mo ou Paralelo". 

vej aillos c -que há de verdade 
em cada uma delas. Primeiro. 
quanto aos altos custos das 
centrais nucleares compradas 
pelo País, em virtude do Acor
do erasil-Alemanha. No ano 
2006; isto é~ daqui a 10 anos, 
o consumo oe ·energia elétrica 
no Estado do Rio de Janeiro 
será da ordem de 145.000 GWH~ 
A energia fornecida por hidre
létricas será, no máximo. de 
111 . 000 GWH. O déf i c i t de 
34.000 GWH será fornecido por 
fontes térmicas ou terá de ser 
importado, a um custo de US$ 
1,7 bilhão por ano, o que jus
tificaria, por si só, a cons-

trução de várias usinas 
nucleares. 

As usinas de AnQra I, II e 
III. com a mesma ef;ciência de 
suas congéneres alemãs que 
produzem 10 bilhões de GWH por 
ano, estariam gerando hoje 
mais deUS$ 2 milhões de ener
gia elétrica por dia. No en
tanto, os últimos Governos Fe
derais, quase há mais de 7 a
nos~ têm preferido pagar dia
riamente à Alemanha US$ 1 mi
lhão de juros e multas, por 
descumprimento de prazos. A 
construção vagarosa de Angra' 
II e Angra III é funesta para 
o País, pois, além de outros 
inconvenientes, vai onerar 
terrivelmente o custo do KWH 
instalado e poderá até 
comprometê-las tecnicamente, 
já que 85% dos seus equipamen
tos já foram entregues e estão 
estocados. 

Desta forma. Sr. Presidente, 
cerca da metade do alto custo 
do Programa Nuclear brasileiro 
deve-se aos prejuízos, juros e 
multas decorrentes dos suces
sivos cortes orçamentários 
promividos pelo Governo brasi
leiro. 

Além do mais, se o Acordo Nu
clear fosse interrompldo ago
ra. além da fantástica indeni
zação a ser paga pelos brasi
leiros. o nosso País levaria, 
no mínimo. 15 anos para desen
volver a tecnologia para a fa
bricação do reatar nacional de 
1 .300 MW, semelhante aos de 
Angra II e III. Mantido o A
cordo, isso será poss~ve1 da
qui a cinco anos. 

Quanto à propalada falta de 
se~urança das centrais nuclea
res, Sr. Presidente. podemos 
afirmar. com a autoridade dos 
nossos maiores especialistas 
em enerQia nuclear, que as u
sinas de Angra dos Reis estão 
sendo construidas com a melhor 
técnica e segundo os padrões 
inl:ernacionais de segurança. 
Além disso, pesquisadores da 
Universidade Federal do Rio de 
~aneiro, em conjunto com enge
nheiros de Furnas Centrais E
létricas. desenvolveram inte
gralmente um sistema computa
dorizado de monitoração dos 
parâmetros de segurança de An
gra I, considerado por analis
tas internacionais como um dos 
mais avançados do mundo. 

É bem verdade que, para a to
tal segurança das populações 
vizinhas, em caso de um aci
dente de graves proporções. 
seriam necessários ainda in
vestimentos dq ordem de US$ 
200 milhões. E uma importânCia 
grande, que se torna pequena 
diante dos vários bilhões de 
dólares já investidoS no se~ 
to r. 
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Deve-se levar em conta, ain
da. o fato de que energia nu
clear. dentre as demais a1ter
nat1vas térmicas, é a que me
.nos impacto causa ao me i o 
ambiente. As usinas nucleares 
não emitem, como aquelas. óxi
do de enxofre e nitrogênio, 
grandss causadores de "chuvas 
ácidas", nem gás carbónico, o 
principal responsável pelo 
·~efeito estufa". 

Apesar dos célebres acidentes 
nucleares de Three Mile Is-
1and0 nos Estados Unidos, e de 
Chernobyl, na União Soviética, 
não há indústria no mundo que 
possa apresentar a excelente 
performance das usinas nucle

ares. do ponto de vista da 
se~urança. Em 198ª. no mundo 
ocldental, a produçao de ener
gia elétrica de origem nuclear 
atingiu 1,66 trilhão de kwh, 
sem um único acidente fatal! 
Estatisticamente, a aviação é 
um dos mais seguros meios de 
transpqrte, embora os acjden
tes aereos, quando ocorrem. 
sejam quase sempre fatais. Mas 
não se vai. por isso. proibir 
a construção de aeronaves nem 
que as pessoas vfajem de 
avião. 

Quanto ao programa nuclear 
paralelo, coordenado pela Co
missão Nacional de Energia Nu
clear. pela Marinha e pelo 
Instituto de Pesquisas Nuclea
res e Energética - Ipen, e 
que já consumiu cerca de US$ 
300 milhões. eu diria que ele 
nasceu· como forma de se con
tornarem as restrições tecno
lóglcas embut1das no Acordo 
Nuclear Brasil-Alemanha, no 
qual eu incluo-o no processo 
jet nozzle, que até certo 

ponto era uma pesquisa e- tal
vez até uma farsa. 

As pressões internas e exter
na's contra o próprio acordo é 
de apressar a conquista brasi
leira da tecnologia do combus
tível atômico e dos reatares 
nucleares. Dai. o seu caráter 
sigiloso e e~tra-oficia1. 

Estão incluídos ai os proje
tas militares que, segundo o 
Or. Vosé Lufs Santana. não são 
mais do que projetas da CNEN 
com a· participação de milita
res. 

Mas. é preciso reconhecer 
também que o programa nuclear 
paralelo apresenta conquistas 
cientificas formidáveis, como: 
o domínio do ciclo completo do 
urânio radioativo; o acelera
dor linear de elétrons, cons
truído com tecnologia nacional 
no Instituto de Estudos Avan
çados. do CTA, a primeira eta
pa na direção do reatar nucle
ar tot~lmente nacional; o ace
lerador linear de luz -·sfn
crotron. desenvolvido pelo La
boratório Nacional de Luz Sin
crotron ( LNPS) , 1 i gado ao 

CNPq. importante passo para o 
Brasil entrar no restrito gru
po de pafses que dominam essa 
tecnologia e a primeira etapa 
de um projeto mais ambicioso: 
a montagem do primeiro acele
rador circular de partículas 
do Hemisfério Sul. que permi
tirá ao Brasil aumentar a sua 
competitividade industrial nos 
setores de petroquímica. qui
mica fina. mecânica de' preci
são e novos materiais. 

Sr. Presidente. Srs .. Senado
res. conhecidos os principais 
defeitos e virtudes. erros e 
acertos do Programa Nacional 
de Energia Nuclear. restam-me 
algumas considerações finais. 

O Brasil não deve interromper 
o seu programa nuclear. porque 
ele é importante do ponto de 
vista estratégico e da trans
ferência de tecnologia de pon
ta. Essa, aliás, é uma das 
conclusões do Grupo de Traba
lho encarregado de estudar a 
reformulação da politica nu
clear brasileira. 

O Programa Nacional de Ener
gia Nuclear deve sofrer urna 
profunda revisão. no sentido 
da transparência, das priori
dades e da unidade de comando, 
mas não deve sofrer so1uç~o de 
continuidade no essenclal, o 
que nos custaria muito caro em 
termos de desenvolvimento eco
nõmico. científico e tecnoló
gico. 

os erros do passado podem ser 
evitados com a introdução de 
salvaguardas internas que ga
rantam ã sociedade civil o po
der de fiscalizar diretamente 
as atividades nucleares do 
Pais. 

A conclusão. o mais cedo pos
sível. das centrais _de Angra 
Il e III. sairá mUito mais ba
rato para o Pais do q~e a sua 
interrupção ou dilação exces
siva, e é a única forma de se 
evitar um black-out que para
lisaria as indústrias da re
gião Sudeste. já em meados de 
1994. 

o Congresso Nacional precisa 
debater com toda a soc1edade 
civil uma nova política nucle
-ar para o Bras i 1, que envolva 
a geração de energia e1étrica 
e a utilização pacifica do 
átomo na medicina. na indús
tria e na agricultura. 

O Brasil precisa dizer ao 
mundo que ele já domina o ci
clo completo do urânio-e que 
pode fazer dele o que ,quiser, 
mas não pretende jamais fabri
car uma bomba atômica. ~arque 
isso não condiz com sua índole 
pacifista e é proibido pela 
sua Constituição, o que não 
acontece com muitos signatá
rios do Tratado de Não
Proliferação. 

A depender de declarações do 
Presidente Collor aos repre
sentantes do jornal alemão Die 
Welt e do jornal canadense The 
Globe and Ma11. o Brasil vai 
romper o acordo nuclear com a 
Alemanha e vai desistir da e
nergia nuclear como fonte de 
suprimento para o futuro. Res
ta-nos, pelo menos. um conso
lo: pela nova Constituição, 
decisões tão importantes e tão 
radicais ~á não dependem mais 
sõ do Pres1dente da República. 

Oe fato. comparar a energia 
nuclear a uma carroça ou dili
gência e dizer que o Brasil 
não precisa dela porque "no 
ano 2050 vamos estar comprando 
disquetes de energia na 
papelaria". causa calafrios. 

O Sr. Márcio Lacerda - Permi
te-me V. ExA uma aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Ouço o aparte do Nobre Senador 
Márcio Lacerda. 

O Sr. Márcio Lacerda - Cum
primento o ilustre Senador 
pela preocupação que externa 
no seu brilhante pronunciamen
to. Hoje, o grande instrumento 
do desequilíbrio das relações 
i nternaci o_na 1 s está exatamente 
no controle da tecnologia pe
los pafses ricos~ o que faz 
aumentar, cada vez mais. a 
distância entre os pafses ri
cos e os pai ses pobres.- V. Ex .a 
abordou as diversas fases do 
Acordo Nuclear - a aquisição 
do reator de Angra I da Wes
tinghouse. não acoplado a um 
contrato de transferência de 
tecnologia. com os mesmos Óbi
ces colocados no posterior A
cordo Brasil-Alem~nha, quando 
também não houve, efetivamen
te, o cumprimento e a transfe
rência de tecnologia. Há uma 
posição no sentido de bloQuear 
o que seria um9 alternativa de 
curto prazo. E evidente que 
pode haver mudanças, pois a 
transformação tecnológica do 
mundo hoje avança em saltos 
geométricos. na medida da ca
pacidade dos computadores e da 
tecnologia. Portanto, qualquer 
pafs que não se insira dentro 
desse contexto estará condena
do ao subdesenvolvimento e à 
pobreza. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
AQradeço ao eminente Senador 
Mareio Lacerda o apoio que dá 
a este meu pronunciamento, 

-porque não é outro o motivo da 
minha presença na tribuna se
não falar. defender, estimular 
e cobrar a quem de direito, no 
caso o senhor Presidente da 
República. uma posição mais 
f.orte. no senti do de não se 
abrir mão da nossa soberania, 
da nossa autodeterminação e do 
nosso propósito. como objetivo 
nacional permanente, da obten
ção e conquista da tecnologia 
de ponta para o nosso Pais. 
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Sr. Presidente, vou voltar ao 
parágrafo que estava a ler 
quanço fui interrompidoJ p~ra, 
tambem com esse paragrafo, 
completar o pensamento do no
bre Senador Márcio Lacerda. 
tão bem exposto. 

De fato, comparar a Energia 
Nuclear a uma carroça ou dili
gênc1a e dizer que o Brasil 
não precisa dela porque ''No 
ano 2050 vamos estar comprando 
disquetes de enêrgia na pape
lafia", causa calafrios, pro
vavelmente, será assim mesmo 
daqui a 60 anos; só que os 
disquetes de energia serão pi
lhas atômicas. Nesse caso. 
faltou ao Presidente dizer de 
,q~em o Brasil as estará impor
tando. e a que preço. 

Sr~ Presidente, quero conclu
ir com um apelo: vamos dar 
oontinuidade ao Programa Na
cional_de Ene~gia Nuclear como 
imperativo categórico para o 
nosso desenvolvimento e como 
um ato de afirmação na luta 
pela conqui~sta da tecnologia 
QU~ o mundo moderno dom.i na. 

1 ~~ri~! me~;i i go'reg~ stÉ~ba f x~~~; 
Celso de Souza e Silva, publi
cado no ~ornal O Estado de S. 
Paulo . em sua edição de 9 de 
outubro do corrente ano, sob o 
titulo 11 0pçóes Nucleares". 

Assim sendo, insiro-o como 
parte jntegrante.deste pronun
ciamento, a fim de que conste 
nos nossos Anais, pela sua 
profunda e atualizade aborda
gem sobre o Programa Nuclear 
Brasileiro. 

O Embaixador Celso de Sou4a e 
Silva escreVeu um artigo 
~opções Nucleares' - que e e
pigrafado assim: "O Bras i 1 ·é 
um pafs onde a lei da causa e 
efeito não é aplicada". E con
clui. dizendo: 

"Caso o Brasil contasse 
com um punhado de cienti_s
tas c~pazes de fazer o·que 
fez a India há 15 anos. de
veriam ser glorificados~ e 
nãQ crucificados, porque 
teriam libertado o País do 
neocolonialismo tecõológico 
a que estã submetido." 

Era o oué tinha a dizer~ Sr. 
Presidente. (Muito bem!) 

QOCUMENYO A OUE SE REFER-E 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
El>: SEU DISCURSO: 

OPÇÕES NUCLEARES 
C~lso de Souza e Silva 

"O Brasil é um ?ais onde 
a 1 e 1 ca causa e efeito não 
é ap 1 1 c ade . " 

G i 1 berto Amado 

-Voltou à tona o noticiá
rio sobre a energia nuclear 
no Brasil. Primeiro, porque 
se atribuiu a um ~rupo de 
cientistas e técn1cos bra
sileiros a intenção de en
sinar o~ iraquianos a pro
duzir a bomba atômica. Mais 
recentemente. porque o pre
sidente da República, em 
discurso na Assembléia Ge
ral da ONU. revelou a deci
são de não permi~ir que no 
Brasil se façam experiên
cias com explosões nuclea
res. 

Como costuma acontecer 
neste país~ mesmo em assun
to de tal magnitude. ao 
qual está estreitamente 
vinculado o seu futuro como 
Nação moderna. muitos opi
naram e poucos se entende
ram. Até a mídia nacional, 
com sua abundância de espe
cialistas em generalidades 
e escassez de generalistas 
em esPecialidaaes, pouco 
fez 'para esclarecer a mo
mentos a questão. 

O pro~rama nuclear brSsi
leiro nao se ressente do 
seu ava:nço, a ponto de po
der exportar conhecimentos 
e tecnologias consideradas 
"perigosas". mas do inex
p1icãvel atraso para país 
no seu re1ativo estágio de 
desenvolvimento. ~ India, 
por exemplo, com problemas 
semelhantes neSta mesma á
_rea, há 15 anos já fazia 
explodir um artefato expe
rimental atómico~ revelando 
então notável progresso e 
autonomia nesse terreno. 

Por coincidência, há pou
co maiS de 15 anos~ o Bra
s i 1 instalou em Angra dos 
Reis usina nuClear, adqui
rida nos Estâdos Unidos, 
para produção de energia 
elétrica e que envolve tec
·nologia apenas prim~ria, 
sem conseguir, até ho~e. 
fazê-la funcionar a conten
-to. M-a 1 comparando, "a Fran
ça abastece o __ seu mercado· 
energet i c~ cOm --75~ de pro
dUção nuClear. pouPando a
nualmente 60 milhões de 
barrís de petróleo. 

.. ·•o_a geração de energiá à 
explo~ação espacialf das 
aplicações medicina1s aos 
ben'ef'içia[llentos agrícolas, 
sua utilização torna-se 
cada veZ ·ma·; s di fund·i da. 

-~os--P'ROGJ3AMAS PARALELOS 

OBEDECIAM À POLíTICA 

BRASILEIRA AD01ADA 

E MANTIDA DESDE, 1967 

~o entanto, a fim de res
guardar, no ãmbito interna
cional, a sua liberdade de . . 
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adquirir o domínio completo 
da tecnologia nuclear é que 
foi. pelo próprio Brasil. 
proposto e imposto o reco
nhecimento do seu direito 
até de proceder a explosões 
de artefatos· atômicos_ Esse 
direito está expresso no 
Tratado para a P~oibição de 
Armas Nucleares na América 
Latina, de 1987, em cujo 
artigo 18 se lê: "As partes 
contratantes podem efetuar 
explosões de artefatos nu
c1eares para fins pacifi
cas.. inclusive explosões 
com poderes que envolvam 
artefatos seme1hantes à 
quales utilizados em armas 
nucleares". 

A inclusão dessa cláusula 
no tratado somente se to~
nou possível graças à in
sistência e persistência da 
diplomacia brasileira, ven
cendo restrições insufladas 
pelo governo norte-america
no, empenhado em preservar 
a sua supremacia nesse cam
po. Não havia objeções 
guanto ao principio, 1sto 
e, explosões poderiam ser 
efetuadas em terceiros paí
ses. para desobstrução de 
canais. perfuração de po
ços, etc .. contanto que 
toda operação fosse confia
da exclusivamente às potên
cias nucleares. a começar 
por Estados Unidos e União 
Soviética. Esse atestado de 
monopólio tecnológico 
transformou-se em cláusula 
juridica com sua inclusão 
no Tratado de Não Pro1i~e
ração· de Armas Nucleares 
(artigo 5). pelo qual so
mente cincD potências no 
mundo, com exclusão de to
das as demais, se reservam 
o direito às explosões 
atómicas. 

Devido a tafs discrimina
ções, além de outras mais. 
e que o Brasil deixou de 
assinar o Tratado de NãO 
P_rol iferação. sofrendo, em 
consequênclc;l.· as mais di
versas formas de pressão e 
retaliação tecnológica, 
como na aquisição de urânio 
enriquecido~ equipamento 
nuclear e até computado~es 
mais sofisticados. 

E verdade que o ar·a-STl 
está müito distan-te do 
estágio da explosão nuclear 
e é possive1 que não viesse 
jamais a utilizá-la. A sua 
renúncia, porém, é apenas 
·uma Qeéfsão política pçr 
quem tem o poder de adota
la, porque juridicamente 
permanece o direito a ·ela 
enquanto for o Bras.i 1 parte 
contratante do Tratado da 
América Latina, no qual 
está consagrado~ 
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E. como não se deve esperar, 
apesar da renúncia~ maior li
beralidade das potências nu
cleares, é com seus próprios 
recursos que poderá contar. Em 
que pesem as suspeitas sobre 
os chamados programas parale
los~ de resultados alentad~
res. obedeciam eles à politica 
brasileira adotada e mantida 
desde 1967. 

Caso o Brasil contasse 
com um punhado de cientis
tas c~pazes de fazer o que 
fez a India há 15 anos. de
veriam ser gJorificados, e 
não crucificados,· porque 
teriam libertado o País do 
neocolonialismo tecnológico 
a que está submetido. 

Celso de Sousa e Silva, 
diplomata, foi embaixador 
do Brasil em Genebra, Mos
cou e Londres. 

Durante o discurso do Sr. 
Francfsco Ro11embera, o Sr. 
Pompeu de Sousa. 3Q secre
tário. deixa a cadeir~ da 
presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Nelson Carneiro, 
Presidente. 

Durante o discurso do Sr. 
Francisco Rollemberg, o Sr. 
Nelson Carneiro. Presiden
te. deixa a cadeira da pre
sfdênciã, aue é ocupada pew 
lo Sr. Pompeu de Sousa. 3C 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Carlos Patrocí
nio.- (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÃRCIO LACERDA (PMOB -
MT. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do oradOr.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senado
res~ acabo de chegar de Rondô
nia, onde estive com a comis
são composta pelos ilustres 
Senadores Odacir Soares e Ro
naldo Aragão, que foi repre
sentar esta Casa nos funerais 
do senador Olavo Pires, barba
ramente assassinado na noite 
da última terça-feira. Se ve
nho imediatamente a esta tri
buna pronuncíar-me sobre este 
infausto acontecimento é por
que estou certo de que ele i
naugura uma nova etapa na his
tória politica de nosso Pais. 

Pelo seu inusitado barbaris
mo, pelo alto grau de eficiên
cia dos pisto1e1ros, acredito 
que este assassinato mostra 
que o Brasil já ingressou numa 
nova e terrfvel fase de sua 
vida política: a era do crime 
como forma de calar, de silen
ciar. de encurralar as lide
ranças politicas. 

Este fato não tem paralelo na 
História brasileira. Podemos 
compará-_1o. _isto sim, ao re
cente assassinato do Qresiden
te do Parlamento egípc'io, ao 
atentado contra o ministro do 
Interior da Alemanha e tantos 
outros. Isto porQUe Clava Pi
res não era tão-somente um se
nador da República; era o vir
tual ·governador de um Estado. 

o crime é de uma audácia tal 
que nos leva a indagar se num 
pais onde senadores são abati
dos a tiro na rua o própr1o 
Presidente da República não 
correria o risco de ser vftima 
de um atentado semelhante. 

O que reforça ainda mais o 
meu temor de que tais fatos 
venham a se repetir é a manei
ra leviana como o assunto vem 
sendo tratado pela maioria dos 
veículos de comunicação. ou 
seja, este crime bárbaro chega 
a ser usado. sub-repticiamen
te, para endossar uma sinistra 
campanha contra o Poder Legis
lativo brasileiro. 

Por isso, creio eu, a opinião 
pública brasileira ainda não 
foi convencida da extrema gra
vidade deste atentado. Torno a 
dizer: Olavo Pires era mais 
que um senador da República. 
era o candidato mais votado no 
primeiro turno da eleição para 
o Governo do Estado de Rondô

-nia, um virtual governador. 

As condições e~ que o crime 
foi praticado sao as mais 
impressionantes. Embora utili
zando uma metralhadora, arma
mento de difícil manuseio, o 
assassino deu uma rajada cer
teira que atingiu 01avo Pires 
no rosto. O grau de perlcia do 
bandido era tal que apenas uma 
pessoa. das muitas que estavam 
no local do crime, saiu ferida 
de leve. 

A nossa história -politica re
gistra inúmeros assassinatos, 
muitos deles cometidos junto 
aos palanques, no fragor das 
campanhas eleitorais. Jamais 
com as características de 
frieza. de nefando profissio
nalismo e audácia, observadas 
agora em Rondônia. 

o fato leva-nos. obviamente, 
a refletir sobre a situação de 
insegyrança que vigora em nos
so Pats, onde o crime, _organi
zado ou não, age com total 
desenvoltura. são os! seqOes
tros cotidianos. as· chacinas 
levadas a cabo por esquadrões 
de ''justiceiros~. o morticinio 
no trânsito. Por detrás de 
tudo isso, funcionando como 
incentivo, está a impunidade 
em que vivem os praticantes da 
maioria destes crimes. 

A morte, por assassinato, de 
um senador da República obri
ga-nos a refletir mais seria-

mente do que ·nunca sobre as 
condições de segurança em que 
vive o ci_dadão comum na per i
feria das grandes cidades, a
quele pai de familia de mãos 
calosas que é o responsável 
direto pela riqueza deste Pa
is. 

Falo daquele cidadão honest'o 
e trabalhador que está à mercê 
das quadrilhas de assassinos 
que atuam livremente nas gran
des cidades, refiro-me àquele 
homem que está indefeso peran
te a truculência de certas in
vestidas policiais, preocupam
me os homens que vivem isola
dos nos sertões deste Pais e 
que têm de se defender sozi
nhos da ganância dos grileiros 
ou dos tiros de seus jagunços. 

Vim a esta tribuna, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores. para 
alertar sobre a gravidade dos 
acontecimentos de terça-feira 
última em Porto Velho, cujos 
reflexos, acredito~ vamos sen
tir daqui para a frente. ·Vim 
também para lamentar o trata
mento grosseiro, sensaciona
lista e leviano que vem sendo 
dado ao evento por quase todos 
os veiculas de comunicação 
social. Vim aqui para regis
trar que o brutal e sangrento 
assassinato político, que só 
conhecíamos dos notic1ários 
internac1onais, instalou-se em 
nosso Pais. 

O Sr. Odac1r soares - Permi
te-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MÃRCIO LACERDA - ouço 
v. Ex.a. 

o sr. Odacir soares - Logo no 
começo desta sessão, eu pre
tendia também fazer um pronun
ciamento acerca do assassinato 
do Senador Olavo Pires. No en
tanto. tomando ciência do pro
nunciamento que V. Ex~ faria 
nesta manhã, preferi utilizar
me desta oportunidade de poder 
aparteá-lo para emitir alQUmas 
opiniões sobre. essa violencia 
que se praticou contra o Sena
dor 01avo Pires. O primeiro 
ponto, a insegurança, que V. 
Exa aborda com muita proprie
dade; o segundo, a violência 
em si mesma; o terceiro, a a
puração do fato criminoso. Não 
tenho nenhuma dúvida de que é 
necessário, com urgência, pro
ver ~o cidadão brasileiro a
quele mfnimo de segurança ça
paz de permitir que e1e leve 
no País uma vida digna, uma 
vida descente, uma vida de 
trabalho. A morte do Senador 
Olavo Pires, da forma como o
correu, é a demonstração 
eloqüente, a demonstração viva 
da falta de segurança neste 
País. Compulsando alguns dados 
relativos a mandados da prisão 
expedidos pelos juízes crimi~ 
nais de alguns estados, ver-i
fiquei que. hoje, nas delega
cias de polícia dos mais dife-
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ren~es estados. a própria po- de não dispor de combustível 
1icia orienta os seus comissa- para movimentar as suas viatu
riados no sentido de não la- ras. está com seus telefones 
vrarem flagrante de lesão cor- desligados. por falta de pa~a
poral de natureza grave, e, menta. e a própria fotocopla
s1m, flagrante de lesão corpo- dera não estã funcionando, por 
ral de natureza leve. permi- falta de papel. Então; na rea
tindo a fiança. porque as lidade, não existe urna dispo
penitenciárias estão superlo- • sição da cúpula da Polícia Fe
taaas e não têm mais espaço deral de .instrumentai izar as 
para acolher esse ou aquele suas superintendências na Ama
delinqUente ou criminoso. Em zõnia do mfnimo .·necessário. 
Rondônia mesmo. temos, hoje, para que elas funcione~. · 
ce~ca de 6.000 mandados de 
prisão que não podem ser cum- Eu queria advertir o Delegado 
pridos, porque não há espaços Romeu Tuma dessa realidade. S. 
nas penitenciárias e sequer hã s~ conhece. mas, larnen~avel
penitenciárias suficientes. O mente, não tomou nenhuma pro
crime perpetradQ contra o Se- vidência relativamente a esseS 
nadar Olavo Pires se fez de pleitos que fiz, e que também 
fo~ma violenta. de forma co- V. Ex~ f~z em oportun;dade 
varde e. o que é mais grave, anterior. E necessário que a 
praticamente à luz do dia, Policia Federal, atravês de 
porque à frente e à· vista de sua cúpula em Brasil ia, ins
uma pequena multidão de passo- trumentali~e as s~as superin
as que o aguardavam no seu tendências, para que elas efe
escritór1o. Não cabe a mim, tivamente possam prestar 
nem cabe a nós analisar as mo- àquela região, que é das mais 
tivações, o que levou o crimi- complexas. do ponto de vista 
noso a cometer esse crime, criminal, o serviço mínimo 
pois esta é tarefa da pol feia, necessário à proteção das po·
mas cabe a nós. brasileiros. a pulações que lá vivem. Nossa 
nós. parlamentares - como cou- regiao hoje, .serve de canal 
be a nós, a mim, a V. Ex~ e ao para a entrada no Brasil dos 
Senador Ronaldo Aragão- ex1- ·criminosos das mais diferentes· 
gir das autoridades policiais partes do mundo, e dos mais 
do estado e da Policia Federal bem sofisticados, não apenas 
seja realizado um inquérito do ponto de vista do cr1me 
isento, transparente. que per- como da própria atividade cri
mita a identifcação e a captu- minal que desenvolvem. o as
ra do criminoso ou dos cr1mi- sassinato. o crime bárbaro. 
nosos no menor espaço de tempo vio-lento, desumano e covarde 
possível. Ao contrario do que do Senador Olavo Pires dá uma 
disseram algumas autoridades pálida idéia da realidade da 
federais - ressalto, em home- nossa região amazónica. da re
naQem à Policia Federal - a a1idade do nosso País. Como 
Policia Federal, desde o pri- disse. não desejo imiscuir-me 
me iro instante, 1 oJ;)o após a nas razões, na motivação do 
ocorrência do crime, juntou-se crime, mas o fato é que esse 
à policia estadual e, mesmo crime foi perpetrado por cri
informalmente, começou a pres- minoso profissional. por as
tar contribuição valiosa para sassino profissional, pela ma
a elucidação do crime. Já tive nei ra_ como foi realizado. 
oportunidade, no Senado Fede- friamente, à frente de dezenas 
ra1. algumas vezes. e até· em de pessoas. A arma utilizada é 
aparte a V. Ex~, de adverti r a de manejo di fi c i 1 , uma metra
cúpula da Pollcia Federal_, em lhadora, provavelmente uma 
Brasil ia, da precariedade d_o Uzi, segundo il)formações que 
funcionamento da Superinten- recebemos. O crime foi perpe
dência da Policia Federal na trado, não diria à luz do dia. 
região amazónica. V.- Ex.a fez pois já era 'noite, na frente 
essa observação e eu a fiz de todo mundo._ Então. cumpre a 
aqui também, várias vezes. Na nós aqui, no Senado Federal. 
época. enviei um ofício ao Mi- hoje, inclusive na esteira das 
nistro Bernardo Cabral, e um colocações que v .. Ex.ll. faz, e
ofício e um telex ao Dr. Romeu xigir das autoridades brasi
Turna. advertindo e solicitando leiras, exigir do Ministério 
deslocassem contingentes da da uustiça - que .tem à sua 
Polfcia Federal, hoje alocados frente hoje um Senador daRe
no Nordeste sem~ nenhuma fun- pública. o Senador Jarbas Pas
ção, para a região amazônica. sarinho, um homem da Amazônia, 
Esse pronunciamento, essa ad- inclusive-. exiQir das auto
ve~tência, esses pedidos soa- ridades brasileiras que medi
rem no deserto. não produziram das enérgiCas sejam imediaLa
nenhum efeito. E nós~ que es- mente tomadas. nao apenas para 
tivemos em. Rondônia anteontem erucidar esse crime bârbaro, 
e ontem, verificamos gue a su- violento e covarde. "como tam
pe~intendência da Pol1cia Fe- bém ·para instrumentalizar a 
deral nesse estado~ apesar de policia, para que ela efetiva-
ter à sua frente um profissio- mente possa modernizar-se. 
nal da melhor qualidade, o De- possa preparar-se para afere
legado Alberto Lasserre, não cer ao cidadão brasileiro a
tem a mfnima cond1ção de se- quele mfnimo de segurança a 
quer funcionar porque. além que ele tem direito. Espero 

e é uma exigência que o Senado 
deve fazer - que esse cr1me 
seja solucionado com a rapidez 

·que não apenas o Senado Fede
ral deve exigir, como também 
com a rapidez que a famflia do 
Senador Olavo Pires está a e
XiQir, até como uma resposta à 
propria sociedade brasileira 
sobre as suas motivações, Cum
primento V. ExA pelas coloca
ções que faz. Estou solidário. 
~ep1to~ não fiz ainda aqui ne
nhum discurso sobre este as
sunto~ porque viajei e s6 vol
tei ontem. V. Ex~ está abor
dando, de forma completa e e
xaustiva, essa questão tão 
grave para a sociedade brasi
leira e para o Pode~ Legisla
tivo. que vê um dos seus mem
bros ser assassinado da forma 
brutal, covarde e fr<aja. 

O SR. MÁRCIO LACERDA Agra-
deço ao Senador Odacir Soares. 
Quero ser testemunha, com S. 
Ex 4 , da participação da Poli
cia Federal. imediatamente 
após a oCorrência. juntamente 
com a Secretaria de Segurança 
e do próprio MintsLério Públi
co do Estado de Rondônia. 

A questao central que me. pre
ocupa na caracterização do 
crime é o fato novo do assas
sinato politico com grau de 
requinte e com profissionalis
mo, que se nivela a qualquer 
a~entado terrorista ocorrido 
em tod.os os quadrantes do mun
do. fato que a sociedade bra
sileira desconhecia. 

o Sr. Francisco Rollemberg 
-Permite-me V. ExA um aparte, 
nobre Senador? 

a· SR. MARCIO LACERDA -Pois 
não. Senador. 

o Sr. Francisco Rollemberg -
Eminente Senador Mareio Lacer
da, tenho-me furtado a comen
tar o bárbaro assassinato de 
que foi vítima o nosso Colega 
01avo P~res, porque a violên
cia me choca, me traumatiza. 
Sou daqueles que, pregando a 
paz. o resPeito, a tranqüili
daoe, a estruturação da famí
lia brasileira, não pode en
tender como uma barbárie como 
essa possa ocorrer em um dos 
mais novos Estados da nossa 
Federação. Hoje, pela manhã, o 
Senador Antônio Luiz Maya nos 
chamava a atenção para um fato 
da maior importância: assas
sinaram e continuam assassi
nando o Senador. nosso ex
Companheiro. A imprensa. sem 
nennuma prova concreta, por 
mero desejo de sensaci_ona 1 is
mo, vem colocando o nosso ex
Companheiro Olavo Pires como 
tendO sido· assassinado por 
pertencer a um dos ramos do 
cartel de Medellin. Qra, o 
conceito e o respeito de que 
goza esta Casa é o somatório 
do respeito e o conceito de 
que goza cada um de nós. Esta 
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Casa tem o dever e. mais do 
que o dever, tem a obrigação 
de procurar atuar junto ao Go
verno Federal. a fim de que 
use todos os meios dlsponiveis 
para que esclareça esse crime 
de maneira contudente e 
indubitável, e, desta forma. 
não paire sobre um Companheiro 
nosso e sobre esta Casa a pe
cha que nos querem jogar. se 
inocente, se assassinado poli
ticamente, a memória de 01avo 
Pires tem e deve ser reveren
ciada por esta casa. como é 
reverenciada até hoje a memó
ria de Pinheiro Machado. as
sassinado a punhaladas no sa
guão do Hotel dos Estrangei
ros. no Rio de 0aneiro. A re
presentação popular é isto: 
quase sempre os que vêm para o 
Congresso Nac1onal retratam a 
sociedade em cue vivemos. Va
mos lutar para preservar a me
mória do nosso ex-Colega Olavo 
Pires, mas vamos lutar Com 
dignidade para preservar esta 
Instituição. Como disse no i
nicio do meu aparte. o concei
~o e respeito de que goza esta 
Casa é o somatório do nosso 
conceito e da nossa própria 
responsabilidade. Era o aparte 
que desejava dar. 

O SR. MARC~O LACERDA - Agra
dece a V. Ex~. nobre senadOr 
Fráncisco Rollemberg. Era exa
tamente este o enfoque que me 
preocupou desde o momento em 
Que cheguei a Rondônia, o cli
ma de comoção daquelas pessoas 
que acreditavam numa proposta 
po1ftica que o Senador 01avo 
Pires representava e a questão 
de responsabilidade pessoal de 
cada'um. o fato novo desse 
crime, essas balas que abate
ram o Senador Olavo Pires po
deriam ter abatido. perfeita
mente, o Presidente da Repú
blica, ou o Presidente do Con
gresso Nacional, ou o Presi
dente da Câmara dos Deputados 
ou qualquer um dos Governado
res deste Pais. uma nova forma 
de at~~tado que a sociedade 
brasileira desconhecia, não 
tinha convivido com ela, a não 
ser pelos noticiários interna
Clonais. 

O Sr. Meira Filho- Permite
me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCIO LACERDA - Pois 
não. Ouço o aparte de v. Exa, 
nobre Senador Meira Filho. 

O Sr. Meira Filho- Nobre Se
nador, quero secundar o pro
nunciamento de V. Ex~. nesta 
manhã. no Senado da República. 
O seu pronunciamento vem rati
ficar a minha agonia, a minha 
preocupação, a minha conster
nação. A sociedade brasileira 
tem. de uns tempos para cá, a
companhado, sobressaltada, es
sa onda terrível de violência 
que assola o Pais. É preciso 
que a tão falada impunidade 
brasileira de1xe de existir. 

Tendemos a acreditar que as 
Coisas ruins só acontecem com 
os outros; conosco, não. A 
violênciã é tamanha no Brasil 
que chegou ao Senado da 
República. Fomos atingidos por 
essa violência. por essa coisa 
horrfve1, por um crime. sob 
todos os· pontos de vista. pra
ticado com o carimbo da covar
dia. porque Olavo Pires foi 
assassinado pelas costas. e 
também com o carimbo do mata
dor profissional. Secundo tam
bém os Companheiros que aqui 
falaram dG necessidade de que 
o Senado da República mergulhe 
fundo nesses'mistérios e traga 
o caso completamente eiucidado 
à opinião pública brasileira, 
sob pena de cair no despresti
gio, e nenhum de nós quer isto 
para o Senado nem para o Con
gresso brasileiro. Espero que 
todos nós. Senadores aqui tra
zidos pelo povo, tomemos a po
sição de dar ao povo o exemplo 
de que o crime não pode ficar 
impune. 

O SR. MARCIO LACERDA - Agra
deço ao nobre Senador Meira 
Fi1ho sua oportuna interven
çáo. 

Ao encerrar. este breve pro
nunciamento. _Sr. Presidente. 
gostar1a pe registrar aqui o 
meu apelo as autoridades poli
ciais do País, no sentido de 
que este crime seja desvenda
do, no menor prazo possível. 
na sua totalidade, doa a quem 
doer. 

Este crime não pode ficar 
impune. o assassino ou os as
sassinos têm de ser alcançados 
a qualquer preço, sob pena de 
vermos outros_ homens públicos 
sendo abatidos a tiro. Como já 
disse. a sensação de impunida
de é que 1 hes __ proporei ona a 
audácia necessária à prática 
dos crim~s de todo tipo. Por 
outro lado, nôs parlamentares 
brasileiros, vamos Sendo len
tamente assassinados, diaria
mente atingidos. feridos por 
essas campanhas insidiosas que 
se fazem contra as institui
ções públicas. A cada dia mor
remos um pouco. Aos poucos va
moS Sendo acuados, calados e 
assim ficam também condenados 
ao silêncio aqueles que nos 
deram o privilégio e a obriga
ção de representá-los nesta 
Casa. 

O tiro contra· Olavo Pires_, 
representante legitimamente 
eleito pelo_povo rondoniense, 
atingiu também o sistema demo
crático brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -- Com a pa_l avra o nobre 
Senador Jutahy Magalhães, 

"' 
O SR. ~UTAHY MAGALHÃES (PSDB 

SA_. Pr-onuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores: falou-se mui
to. hoje. aqui, em impun1dade, 
e estou sendo punido regimen
talmente eor falarem demais. 
Fiquei entao como último ora
dor desta sessão. A mim não 
faz diferença. porque não es
tou acostumado a falar e sa
i r. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - o falar demais em be
nefício da causa Pública é 
sempre louvável. 

O SR. . ~UT AHY MAGALHÃES 
Quando faço um pronunciamento, 
seja o primeiro, o segundo ou 
o terceiro orador. tenno pro
curado ficar até o final da 
sessão para ouvir todos os o
radores e debater com eles. 

Hoje, como eu estava sendo 
punido, evitei apartear a mai
oria dos oradores. Porém, não 
pude conter-me no caso do pro
nunciamento do Senador Fran
cisco Rollemberg, porque S. 
Exa estava tratando de um as
surito pelo qual sou muito in
teressado, assunto do mais 
alto interesse nacional, embo
ra os outros tenham falado no 
mesmo sentido. 

Sr. Presidente, Srs·. Senado
res. hoje, ao ler o nosso co
nhecido. e estimado - sou sem
pre um leitor atento de suas 
crónicas -jornalista Vi11as
Bôas Corrêa. verifiquei que 
ele inicia o seu coment~rio da 
seguinte maneira: 

"Comete· o pecado venial 
da leviandade quem prevê um 
caminho atapetado de rosas 
para o Governo nas relações 
cem o novo Congresso. elei
to pela minoria do eleito
rado e. portanto, vergado 
ao peso humilhante do repú
dio popular." 

O novo Congresso j ã v a 1 ch_e
gar com o repúdio popular e 
humilhado por ser representan
te de uma minoria. 

Perguntei a mim mesmo: por 
que só os Representantes do 
Legislativo teriam que se sen
tir humilhados e envergonhados 
po_r cheQ:arem ao poder sem a 
representatividade necessária? 
Por ~ue não estender a mesma 
linha de raciocínio aos Chefes 
do Executivo, que .chegam nas 
mesmas condições? Por que_ só 
os parlamentares? 

Não conheço os dados de 'todos 
os Estados, mas os da Bahia 
conheço. 

o Sr. Márcio Lacerda- Permi
te-me v. ExA um aparte? 
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O SR. UUTAHY MAGALHÃES - Ouço 
o aparte de V. Exa 

o Sr. Márcio Lacerda - Por 
que também não falar dessa tão 
ilustre imprensa brasileira, 
que menos de 1% da população 
deste Pais lê? 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES- V.' 
Ex~ acrescenta um dado muito 
interessante. 

O Sr. Márcio Lacerda - o jor
na 1 de maior. ti r agem deste 
País não alcahça 1 milhão de 
leitores. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES- V. 
Exa tem toda a razão. 

Veja V. Ex~ no meu estado. 
como eu ia dizendo, o Governa
dor eleito obteve a aprovação 
de 27.3% do eleitorado. Na e
leição passada. o seu candida
to. que foi derrotado pelo meu 
por 1,5 milhão de votos, obte
ve 25~3% do eleitorado. Por
tanto, o cresc1mento da área 
Carlista, no estado, não exis
te, praticamente. Agora, por 
que ele chega com toda a auto
ridade e nós não, embora eu, 
no caso. não tenha sido votado 
desta vez. Por que os nossos 
Cole~as que aqui chegam, e o 
seu próprio candidato a sena
dor. que teve muito menos vo
tos do que os brancos e nulos. 
por que esses chegam aqui sem 
a autoridade que ele diz ter, 
como outros Colegas que, cer
tamente, devem estar na mesma 
situação? Por que ele é vito
rioso. quando diz que tem 18 
deputados, se os seus 
adversários elegeram 21 depu
tados federais? Por que ele é 
vitorioso quando elegeu 27 de
putados estaduais na sua coli
gação e os seus adversários 
ele~eram 36? Esta é a preocu
paçao que tenho, porque sempre 
os fracos são os representan
tes no Congresso Nacional. Es
ses são -os que chegam humilha
dos por causa da quantidade de 
votos brancos e nulos que a 
eleição proporcionou. AQora, 
aqueles que chegam ao poder, 
aqueles que têm os recursos e 
as verbas de propaganda, esses 
não. esses-são intocáveis. 

Por isso. Sr. Presidente, eu 
queria fazer este comentário 
inicial no meu pot7pourri das 
sextas-feiras, e agora até 
como uma espécie de despedida 
-graças a Deus provisórfa·: 
pe 1 o menos espero --; para, da
qui a algum tempo, poder vol
tar para conversarmos. 

Ainda sobre provincianismo, 
pelos jornais de hoje vejo que 
o Governador eleito do meu es
tado almoçou com o Presidente 
da República na companhia do 
Ministro da ~ustiça. 

Será, Sr. Presidente, que o 
Presidente da República_ chamou 

o Ministro da Justiça para 
d~terminar-1he tomasse as pro
Vidências que Sua Excelência 
procurou exigir do ex-Ministro 
da Justiça. quando era candi
dato, para apurar os fatos de
nunclad9S pela CPI da 
Corrupçao? Porque entre os de
nunciados estava o Sr. Antônio 
Carlos Magalhães, com quem Sua 
Excelência estava almoçando 
ontem, na Companhia do Minis
tro da ~ustiça. Será que o 
nosso Colega Jarbas Passarinho 
recebeu essa missão de apurar 
os fatos que o então candida
to, hoje Presidente da Repú
blica, na companhia de tantas 
cãmeras de televisão,· jorna
llstas~ radialistas. levou num 
grande dossiê ao Ministro da 
Justiça, ao lado do Senador 
Carlos Chiare11 i, Relator da 
Comissão? Ou aquilo era uma 
mera encenação, Sua Excelência 
não acreditava em nada do que 
estava fazendo naquela época? 
Das duas, uma: ou Sua Excelên
cia não acreditava em nada do 
que estava fazendo ou, se a
cr·edi ta v a, hoje Sua Exce 1 ênci a 
deixa de apurar aquilo no que 
a~reditava. Então, está erra
~o. de qualquer maneira. 

É este o Presidente da Repú
Olica que o povo elegeu? Ou 
será que Sua Excelênc1a está 
traindo aquela confiança do 
povo. quando dizia que iria 
encher um es1âdio d~ futebol 
colocando la os corruptos do 
Brasil? E até agora não apurou 
nada! Sua· Excelênci.a almoça 
com aqueles que, na época, es
tavam, pelo menos. denunciados 
pela CPI. 

Ora. Sr. Presidente, franca
mente, fico desencantado com 
essas coisas. porque vejo que 
não há veracidade nas manifes
tações de quem procura chegar 
ao poder através de mistifica
ções. 

Isso ajuda muito- nessa ·cã-mp~--
nha de descrédito dos politi
cas, porque os compromissos 
assumidos com a população s_ão 
feitos levianamente e não cum
pridos quando os e1eitores 
chegam aos postos. Isso traz. 
também. desprestiQio à class~ 
politica perante a opinião 
pública. 

Espero, Sr. Presidente-. ·oue o 
Ministro da .Justiça seja 
acionado. Pelo menos, para que 
tome providências nos fatos 
comprovados que constam daque
le dossiê levado pelo candida
to à Presidência da República, 
como, por exemplo, o navio 
"Kar i sriüa". que continua, a i nda 

·hoje, navegando como um fan
tasma pelos mares deste mundo, 
dando dó 1 ares ao:;; seus 
proprietários, que até hoje 
não pagaram u.m centavo do que 
ele cus:to_u~·· 

Será que as prefeituras de
nunciadas pela CPI da Corrup
ção, .comQrovadas as denúncias, 
que também fazem parte do dos
si é levado debaixo do braço 
pelo candidato, será que eles 
também não merecem a ação do 
Poder Executivo, para levar ~ 
última conseqüência o trabalho 
que foi desenvolvido por uma 
Comissão que chegou às conclu
sões finais? 

E fica tudo esquecido~ porque 
aquele dossiê serviu exclusi
vamente para os flashes da 
campanha. para levar aquilo à 
opinião pública como de alguém 
realmente lnteressado na apu
ração dos fatos ..• 

E, hoje. o Relator está Mi
nistro da Educação; o Presi
dente, Lider do Governo no Se
nado; e o Vice-Presidente, Vi
ce-Presidente da República. 

E onde estão as apurações dos· 
fatos? 

Depois dizem que as CPI é que 
são culpadas, que o Congresso 
Nacional é que é culpado. por
que não chega às conclusões de 
suas Comissões de Inquérito. 

Tudo foi apurado e levado às 
últimas .con~et:~Oências da parte 
do Legislativo. F~i tudo enca
minhado ao Procurador-Geral da 
República. como determina a 
noVa Cçmstituição, e, no Exe
cutivo, o assUnto morreu. 

Foi encaminhado para o ~udi
ciário para ·um lado, para um 
estado, para outro~ e. nesses 
descamínhos, o assunto foi es
quecido. 

Srs~ Senadores que apóiam es
te Governo: exijam. como o 
candiOato exigiu, a apuração 
desses fatos. Façam com que 
isso realmente seja apurado, 
em beneffcio do trabalho do 
L~gis1ativo,_ porque não pode
mos flcar apenas a criticá-lo. 
Nós merecemos v~rias criticas, 
continuo insistindo, princi
palmente do absenteísmo que 
exí st_e neste Congresso, da au
sência costumeira dos Srs. Se
nadores e dos Srs. Deputados. 
Continuo achando que nós temos 
que fazer com que as Mesas da 
Câmara e do Senado cumpram o 
Regi menta, ·-punam os ausentes, 
e Cheguem até a ser drásticas 
no. cumpri men"to- .cia nor_ma cons-

-titucional que diz qUe-1/3_de 
ausências faz com que o Sena
dor ou o Deputado perca o 
mandato. Agora, para isso é 
preciso computar as ausências 
e não passar a mão pela cabe
ça. 

~á temos. como já disse e-m 
outra ocasião, _no Regimento, a 
oportunidade Qe também parti
~çi parmos _do átendi mento às 
nossas bases politicas e elei-
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torais, porque também é nossa 
obrigação estar dando atenção 
em nossos estados. Mas não é 
em nome dessa obrigação de es
tar nos nossos estados que po
demos deixar de estar presen
tes aqul, neste Congresso 
Nacional. A nossa presença t~ 
que ser segunda, terça, quar
ta, quinta e sexta, e não ape
nas quarta e quinta atê dezas
sete horas. 

Precisamos dizer essas coisas 
com _coragem e exigir das Mesas 
do Legislativo, principalmente 
das que vão ser eleitas, o 
compromisso de serem eleitas 
para cumprir o Regimento. Isto 
nós devemos buscar, fazer com 
que isto ocorra. 

Isto' me leva, Sr. Presidente, 
a pedir, a implorar que as Me
sas do Congresso Nacional -
principalmente a Mesa do Sena
do Federal, porque estamos 
aqui no Senado Federal e vamos 
tratar do senado Federal 
providenciem a formalização de 
uma politica administrativo
legislativa. Temos que criar 
uma politica própria para a 
nossa administração legislati
va aqui no Senado Federal. 
Isso tem que ser uma obrigação 
da Mesa. tem que ser um estu
do. senão desta Mesa. mas da 

. QUe vie.r a ser ele i ta no dia 
1~ de fevereiro, e trazer a 
plenário uma proposta para ser 
discutida e votada, e fazer 
uma polftica geral, e não uma 
coisa apenas para atender ao 
imediatismo. Vamos atender às 
necessidades poli.tico-adminis
trativo-1~gislativas do Senado 
Federal. E hora de fazer algu
ma coisa nova, de criar alguma 
coisa em benefício dos traba
lhos legislativos. Para isso, 
temos que fazer mudanças. Ouço 
falar muito em modern1dade. 

Tenho aqui um pronunciamento 
a respeito de assunto trazido 
ao meu conhecimento pelo Sin
dicato dos Engenheiros. já a-
bordado em parte pelo Senador 
Pompeu de Sousa, quando eu es
tava participando da campanha 
do meu estado. Solicitei a S. 
Exa lesse aqui uma denúncia do 
sindicato a respeito de demis
sões de funcionários de 
repartições. Alguns engenhei
ros estavam sendo demitidos, 
inclusive dirigentes 
sindicais. Nesse caso -vou 
pedir para d~r como lido este 
pronunciamento que eu iria fa
zer, hoje, sobre os idosos e 
sobre esta questão- vejo com 
preocupação os engenheiros 
recém-formados. aqueles que 
saem das universidades- uni
versidades para as quais estão 
clamando que se abram novas 
vagas -, aos quais se esquecem 
de dar empregos. Dos jovens 
que estão se formando, nem 15% 
estão obtendo emprego. Na área 
de engenharia, apenas um con-

seguiu emprego. Num Governo 
voltado para os jovens. os jo
vens, parece, não estão tendo 
vez. porque saem das universi
dades, tém que entrar em filas 
de concursos, onde milhares e 
mi 1 hares de peSsoas vão dispu
tar 100 vagas .. 

c Sr. Francisco R'olleJTt)erg '"7' 
Permite-me V. Exa um'aparte? 

O SR. dUTAHY MAGALHÃES - E um 
grande número desses que pro
curam as vagas são formados em 
cerre'i ras que não têm nada a 
ver com aquilo que estão bus
cando. mas~ apenas; por uma 
questão de sobrevivência. eles 
têm que atender àquelas neces
sidades de buscar um pouco do 
salário, que ainda são capazes 
de ter, no mercado de traba-
1 ho. 

Com todo o prazer, concedo o 
aparte ao nobre Senador. 

o Sr. Francisco Rol1emberg 
Eminente Senador Jutahy Maga
lhães,. ontem, à ta~de, fiz um 
pronunciamento homenageando a 
classe·méOica brasileira. Pro
curei fazê-lo dentro da trans
cendência humanística da pro
fissão, e ~o final, eu relata
va a ocorrencia desse fato com 
os médicos e com os formandos . 
de uma maneira geral, no 
Brasil. Estamos com as nossas 
universidades a formar duas 
turmas por ano, de médicos. 
engenheiros, bacharéis e de 
professores. Ocorre quei no 
mais das vezes, e V. Ex bem 
diz, menos de 15% conseguem 
exercer o oficio da sua pro
fissão. daquilo para o qual 
foram preparados e graduados. 
E constrangedor, nobre Sena
dor~ quando se pensa no momen
to de vagas. chegarmos em nos
sos estados e encontrarmos as 
nossas casas cheias de pais e 
de mães dos novos doutores, e 
dizermo-lhes que não podemos 
fazer nada. O senhor vai espe
rar um concurSo. Um concurso 
que nunca vi~á. e vamos encon
trar os engenheiros desempre
gados, dando aulas particula
res de Matemática e d.e Física. 
Os advogados, professores de 
nível méd1o, a ensinarem His
tória, Geografia, quando sa
bem; os professores de cursos 

-pedagógicos. quando são 
funcionários públicos, pleite
ando uma ascensão na carreira, 
sem exercer a sua função de 
pedagogo; em suma. eu me apie
do muito da juventude brasi
leira, que procura melhorar o 
seu nível i nte1 ectua 1. aue 
freqüenta as nossas univerSi
dades e saem delas para o na
da, para o vazio. pára a 
desesperança. Precisamos au
mentar as nossas vagas, preci
samos melhorar a qualidade do 
ensino; precisamos fazer o 
nosso banco de cérebros; pre
cisamos preparar c1entist~s. 
mas precisamos aproveitá-los 

também. Não podemos preparar 
os nossos jovens para coisa 
alguma ou quando~para alguma 
coisa. fazerem pos-graduação 
no exterior e lá ficarem. con
tribuindo com a sua inteligên
cia, com a sua cultura, com a 
tecnologia que aprenderam para 
o desenvolvimento d~ outros 
países. e não para o' nosso. 
que lhes deu todo o ensino. do 
primário ao superior. e de
pois .. tendo seus conhecimentos. 
aprimorados, não podem mais 
voltar para sua terra. porque 
aqui não têm condições de vi
ver com dignidade e d,e ofere
cer os seus conhecimentos. v. 
ExA fala' num assunto da maior 
seriedade. Precisamos cuidar -
~ cuidar urgentemente -para 
que o jovem brasileiro não se 
desencante, para que o jovem 
brasileiro acredite neste 
Pafs, para que aqueles que nos 
vão substituir na vida públi
ca, nas empresas, nas indús
trias acreditem que devem en
vidar o melhor dos seus esfor
ços na procura do conhecimento 
e da cultura e, com esse co
nhecimento e essa cultura. le
var o Brasil ao seu desenvol
vimento maior. Eu o parabenizo 
pelo pronunciamento que faz. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - A
oradeço a v. Ex~~ Senador 
Francisco Rollemberg. As preo
cupações de V. ExA são as mi
nhas também. 

Eu citaria, aqui, os dados 
que recebi do Sindicato dos 
Engenheiros do meu estado. 
Eles mostram que, em ~unho de 
·1990, a Escola Politecnica da 
Bahia formou 39 engenheiros 
eletrictstas, dos quais apenas 
um está emQregado: ~9 enge
nheiros químicos e 18 mecâni
cos. dos quais nenhum está em
pregado, e 58 engenheiros ci
vis, dos quais 17 ou 18 estão 
empregados. Dos 134 engenhei
ros formados, somente 15% es
tão e_mpr-;gados. 

É este o quadro com que nos 
deparamos no Brasi1. 

Fico. Sr. Presidente, 
pado, como disse o 
Francisco Rollemberg, 
futuro desses jovens. 

preocu
Senador 

com o 

o Estado moderno precisa 
preocupar-se com a Educação 
acima de tudo, Tem que buscar 
a universalização do ensino 
básico~ mas criar condições 
para se galgar os degraus da 
vida pública e da vida profis
sional através da Educação. E, 
quando os poucos privilegiados 
deste Pafs conseguem chegar ao 
fina1 de um curso universitá
rio. não podem entrar para um 
mercado de trabalho inexisten
te: há que ser criado esse 
mercado de trabalho; há que se 
dar condições a esses jovens, 
porque, até há pouco tempo, um 
dos orgulhos das escolas téc-

l 

-
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nicas er~ o de que o aluno, 
quando sa1a dela, ia direto 
para um emprego e. às vezes, 
com salários superiores aos de 
muitos universitários. Hoje, o 
Quadro é completamente dite
rente e, no entanto. falam 
tanto no nosso desenvolvimen
to: nós somos a s~ economia do 
Mundo. Mas, em termos. sociais. 
qual é a nossa classificação? 

Sr. Presidente, eu tinha um 
pronunciamento aqui, quase que 
.em causa. pr.ópria, a respeito 
dos idosos. E u~ assunto que, 
também, tenho procurado percU-. 
ti r aqui no Senado Federa.l. 
Cheguei a apresentar um proje
to de política dos idosos. que 
foi aprovado pelo Senado Fede
ral e que se encontra na Câma
ra dos Deputados. Hoje. o Che
fe do Execut1 vo · já fala em 
mandar um projeto também Sobre 
a política dos idosos. Quer 
dizer, o que fazemos não ~em 
conseqüêncià. ficam esperando 
que o Executivo mande os pro
jetes que deseja .. Está na Câ
mara dos Deputados. Não sei se 
o aprovarão ou não, se apre
sentarão. substitutivo ou ·não. 
ou se apenas o colocarão na 
gaveta. Este é um dos princi
pais fatores do Qesprestígio 
do Legislativo. E não termos 
os cuidados necessários com os 
projetes dos nossos próprios 
Colegas. Não levamos às últi
mas conseqüências os projetas 
de iniciativa parlamentar. 

Se v. Ex~. sr. Presidente, 
fizer um levantamento de pro
jetas de iniciativa parlamen
tar aprovados por este Con
gresso em comparação com os 
projetes de iniciativa do Exe
cutivo aprovados também pelo 
Congresso, verá que os proje
tes do Executivo estão em mai
oria significativa em relação 
aos projetas de iniciativa do 
Legislativo. E dos projetes 
que conseguem ser ªprovados. a 
grande maioria é vetada pelo 
Executivo. Essa é mais uma re
alidade do nosso Congresso, é 
mais um objeto de luta dentro 
dessa politica administrativa 
e legislativa que estou agora 
buscando. Venho pugnando para 
que seja ~ea1izada no Congres
so essa modificação de 
mentalidade. Não são só aspec
tos ffsicos dessa questão, mas 
também aspectos tecnológicos. 

Devemos ter aqui ao lado uma 
de nossas maqufnazinhas tecno
lógicas ou um quadro que per
mita ao Senador, ao entra~ no 
·recinto. sabe~ o que se está 
passando na reunião. o que vai 
ser votado, o que está sendo 
discutido, qual o encaminha
mento dado à questão. Basta 
apertar uma tecla no terminal 
do computador. O Senador, no 
seu gabinete. deveria ter con
dições de, apertando uma tecla 
no seu termina 1 de computador,· 

ter as informações necessárias 
do que está ocorrendo nas di
versas comissões do Senado: 
saber quais são as matérias 
que estão em pauta: quem são 
os re1at9res; qual é o 
parecer. ·e só Querer saber de 
alguma .coisa. ter condições 
•técnicas para isso. Isso nao é 
impossível. 

Quando secretário, solicitei 
~ue fossem feitos esses 
estudos. Já existem esses es
tudos, alguns já estão sendo 
implementados e nos gabinetes~ 
também. podem ser implementa
dos, é só have~ uma determina
ção de que isso chegue ao 
fina1. A mBsma determinação 
pa~a fazer o que ontém eu es
tava •pleiteando, de se colocar 
aquí o nome dos senadores pre
sentes na votação secreta. Não 
é para .revelar o voto do sena
dor más registrar a sua 
presença. Isso já ·exí ste no 
painel da Câmara, pode ser 
feito. já há condições; o Pro
dasen ja tem condições. 

ontem. fiz uma . brincadeira 
quando o Presidente disse: 
"Estã'o estudando" e eu disse 
que pode ser· ate que eles já 
tenham conseguido o PhD nesse 
estudo. Eles Já têm condições. 
falta apenas uma determinação 
de mandar fazer,--que eles cum
pram ess~ determina~o. 

Dentr'o deste ~splri to, Sr. 
Presi_dente. das sextas-feiras, 
é que eu comunico aos nobres 
Senadores que têm· a paciência 
de ficar aqui até o final da 
sessão, que vou deixá-los po~ 
pelo menos duas semanas. V. 
ExAs não me· ouvi~ão nesse 
período. Realmente, viajarei 
com o pensamento v o 1 ta do par a 
este __ plenário~ na certeza de 
que muito esta sendo feito. 
Niemeyer talvez tenha sido o 
Culpado~ no momento em que fez 
essa bela abóbada aqui do Se
nado. que parece que abafa c 
som das nossas vozes e·- não 
permite repercutir fora daqui 
o que aqui é dito. Por essa 
razão. a imprensa resolveu a
tender aos traços arquitetôni
cos de- Niemeyer, e resolveu 
que o que aqui é dito tem que 
ficar aqui dentro, não pode 
sair,_ e por -isso não publica 
nada -do que ãqui se faz~ Na 

·realidade, estamos cumprindo 
com a nossa obrigação. Estamos 
pelo menos com a consciência 
de que aqui se-faz muita coisa 
de út i 1 , ~e âi scutem muri tos 
problemas. E só fazer o levan
tamento desta sessão. Quantos 
problemas foram tratados e a
bordados aqui para discussão? 

Pode-se dizer que não a9ianta 
discutir_. ''O que vocês vao re
solver com discussão! Mas tra
zendo para as discussões os 
problemas é gue n6s podemos 
chamar a atençao daqueles que 

podem ent~o executar o servi
ço, a respeito do que aqui é 
discutido. 

O discurso do Senador Fran
cisco Rollemberg, por exemplo. 
teria que ser examinado pelos 
órgãos competentes para ver o 
que está dito ali; quais as 
responsabilidades do Executivo 
na politica energética. para 
fazer com que a politica de 
energia nuclear. tenha uma 
continuidade e uma conclusão 
em médio prazo ou em curto 
prazo. E, se isto não fo~ den
tro do interesse da po1ftica 
governamental, então que eles 
expliquem ao Congresso·porquê. 
Vamos debater por quê? Por que 
não se deve tratar do problema 
de energia nuclear? Por que 
vamos abandonar, de uma vez 
por todas, essa questão de e
ne~ia nuclear no País? 

Quando se fala aqui em pro
bl erna de vi o1 énc1 a, também 
cabe ao Executivo examinar o 
que é dito, para poder tomar 
as' providências a fim de evi
tar aquilo que vem ocorrendo 
neste Pais. 

Neste País, esiá cada dia 
mais difícil se ter o direito 
de ir e vi~. dentro do seu 
próprio Estado, do seu próprio 
território. Estamos aprisiona
dos'deht~o de casa. enquanto 
os criminosos estão na rua. 
Cada· vez mais nas sentimos 
prisioneiros de nossas pró
prias casas. atrás de grades, 
sem termos às vezes cond1ç5es 
de sair à noite com mossas fa
mílias. preocupados se chega
remos ou não vivos em casa se 
at~avessarmos essa ou aquela 
zona que é mais per1gosa nos 
nossos Estados, em nossas 
cidades. 

IssO deveria ter ~epercussão 
junto ao Executivo. Eles nos 
ouvem. O que falamos aqui mui
tas vezes está sendo ouvido 
1 á----: -A-go-ra-. s-er-á- QUe -clã-c- at-en
ção ao que aqui -é di to? Ou a
penas entra num ouvido e sai 
pelo outro? 

·EntãO. Sr. Presidente, ao 
voltar- com a graça de Deus, 
quero voltar -espero trazer 
um pouco do conbecimento que 
vou ter nessa viagem, espe~o 
que tenha o mesmo significado 
quando da última vez· lá 
estive. Espero que não imagi
nem que nós. ao realizarmos 
essas viagens, vamos apenas 
pensando em fazer turismo. Es
pero que tenhamos o mesmo tra
tamento que tivemos na última 
vez que nos reunimos com em
baixadores de diversos países 
da ONU para tratarmos dos as
suntos que estavam em pauta 
naquela organização. 

No caso. na época. tratamos 
sobre os 
Nicarágua, 

prob 1 emas da 
de Angola, da Rús-
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sia. da África do Sul, de E1 
Salvador. várias quest5es in
ternacionais que estavam em 
pauta, todas elas com embaixa
dores de pafses relacionados 
àqueles problemas. Foram am
plas discussões, várias horas 
de decates em que eles se 1 

prontificaram ·a responder a 
todas as perguntas que tinha
mos para fazer. apenas pedin
do, em alguns cas9s. reserva a 
respeito do que estavam falan
do. 

No caso de Angola. por exem
P.lo, o Embaixador de Cuba na 
época. nos deu todas .aquelas 
;,nformações que v1 eram a se 
concret1zar. Na epoca. eram 
praticamente secretas. mas, no 
decorrer do tempo, isso foi se 
transformando em realidade. 

O Embaixador dos Estados Uni
dos discutiu ccnosco a respei
to dos problemas da Perestroi
Ka. de Gorbachev, da necessi
dade do .relacionamento dos 
dois países: os países do Les
te Europeu nos deram uma idéia 
do QUe iria ocorrer no Leste 
Europeu. o que também depois 
foi concretizadO. 

Nessas viagens, buscamos en
s1namen~os necessários. que 
são· importantes para nosso co
nhecimento, para nossa infor
mação, para termos um conheci
meto maior_do quadro geral dos 
países. Isto é o que irei bus
car desta vez. mas que depende 
muito do nosso Embaixador. Es-· 
pero que hoje a situação seja 
a mesma. 

O Sr. Meira Fil~o- Permite 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Com 
prazer, ouço V. Ex~ 

O Sr. Meira Filho- Ilustre 
senador Jutahy Magalhães, es
pero que a ausência de V. Ex~ 
não seja por demais prolonga
da, e que nos prive da vivên
cia com o seu pot-pourri. 
A 1 i ás, Senador_, sempre fui en-
tusiasta dos pot-pourris. 
como homem de rádio, várias 
vezes ia para a discoteca da 
rádio onde trabalhava. para 
ouvir pot-pourris. Por exem
plo, um pot-pouri de valsas 
vienenses há coisa melhor; 
um pot-pourri de samba, da mú
sica norte-american~ jazz. 
Isso nos faz bem. 

O SR. UUTAHY MAGALHÃES - A
quele pot-pourri d6 Elis Regi
na com o Jair Rodrigues é 
formidável. 

O Sr. Meira Filho -É pena 
que o rádio, na sua modernida
de. nos seus avances, tenha 
esquecido do pot-Pourrl que 
sempre fez bem a tanta gente. 
Tenho acompanhado a sua atua
ção no Congresso Nacional, 
aqui no Senado, asua persis-

tência, a, sua tenicidade. o 
seu valor como parlamentar. 
Sou um admirador de v. Ex~ 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES -Mui
to obrigado~ Isso é recipro
co. 

das nossas atividades parla
mentares do ano~ Graças a 
Deus. o volume e um pouco 
orasse. Se mandarmos esse vo
lume através de relação de no
mes,. isso terá pouco signifi
cado, principalmente pelo 
grande volume de nossas 

O Sr. Metra Filho- o seu atividades. o nosso povo não 
pot-pourri nos dá ensejo de QOSta muito de ler. não tem o 
fazer reflexões. Ai do Governo hábito da leitura. Por isso 
que não tenha Oposição. Seria resolvi fazer uma simples car
terrível se todos aQUi fõsse- ta. 
mos como va"qui nhas de presépio 
a concordar com tudo. Seria o Como dizem que o Senador e o 
fim do fim. O papel da oposi- Deputado não trabalham. se fi
ção. como v .. Ex:A a pratica. é zerem uma pergunta direta ao 
benéfico à Nação. o. ·seu pot- e1eitor. ao cidadão de cada 
pourrf tem-me dado ensejo de Estado a respeito do que faz o 
fazer muitas ref1exões. e te- seu Representante no Parlamen
nho aprendido muito com tudo o to, quase que inevitavelmente 
que se d1z aqui. Lamento imen- ·a resposta será: "nada". 
samente que não repercuta lá 
fora o que se discute aqui, no Para aue isso não ocorra a 
Senado da República. Deveria respeito do Senador que foi 
ter repercuss.ão igual aos fa- e1eito em 1986. estou mandando 
tos que acontecem lá fora ·e uma relação de pronunciamentos 
repercutem dentro do Conçresso feitos neste período- esqueci 
Nacional. O Senado da Repúbli- os oito anos anteriores de 
ca erecisa de meios de comuni- projetes e propostas apresen
caçao para que chegue junto ao tadas. Se interessar a al
povo e possa divulgar·suas a- guém, é só pedir que mando uma 
~ividades, pois o povo desco- cópia do pronunciamento que 
nhec~ mui ta:s das cai sas q~e ~e 1 he i nteresse~r. Se "não i nte':" 
prat1cam aqui dentro. Da1, as ressar, não dé resposta. Ape
vezes. por desConhecer, nas peço que percam dois minu
julg~m-nos de uma maneira tos do seu precioso tempo para 
diferente. Parabenizo ao 1lus- ler essa relação das coisas 
tre Senador pela Bahia, Estado que foram feita~ pelo ·Parla
que kanto admiro, onde, por mentar que representa o Esta
sinal. morei dois anos na do. e. da1 em diante, não se 
Capital. Gosto dà Bahia como diga mais que o Parlamentar 
gosto da minha Para1ba. como não faz nada, Não sou eu 
gosto da minha Brasília. como. apenas. Muitos Parlamentares 
gosto do Bras i 1. Desejo mui tas do meu Estado podem fazer o 
felicidades e espero .que v. mesmo, para ·tentar modificar 
Ex~ não demore e venha logo um pouco essa idéia. 
com o seu pót-pourri~ · 

Sr. Presidente. desde que as-
O SR. UUTAHY MAGALHÃES- A- sumi o primeiro mandato, há 32 

grade_c;o a V. Ex ia o aparte anos, venho procurando uma 
simpático. A admiração é maior participação do eleitor 
reciproca. V. ExA também é um no meu trabalho, para que ele 
daqueles Senadores assfduos, conheça os assuntos que est·ão 
está sempre interessado em sendo tratados no Congresso 
comparecer às com1ssões, ao Nacional ou na Assembléia Le
plenário e deve ser vitima da gislativa, na época, ou ná Cá
generalização qUe se faz a mara de Vereadores de Itapari
respeito dos nossos trabalhos. ca, onde exerci ·o meu primeiro 
dos nossos parlamentares, de mandato, para ,que o eleitor 
que não fazemos nada e somos parti c i passe da discuss-ão de 
apenas 1nteressados em ganhar qualquer assunto quê estava 
o dinheiro dos nossos subsf- sendo abordado naquela Casa 
dios, procurando sempre elavá- Legislativa, dando sua opinião 
los, ou então, fazendo negó- e manifestando o seu desejo a 
cios pouco ou muito escuses. respeito do nosso voto. 
Essas generalizações que fa-
zem, não separando o bom e o 
mau- porque em todos os luga
res exis~em os bons, os médios 
e os ·ru-ins. e a ou i , no Con
gresso Nacional, também devem 
existir- mas as generaliza
ções são muito ru1ns. Quando 
se fazem generalizações sempre 
se peca. 

Ainda ontem, escrevi uma car
ta aos meus coestaduanos~ di
zendo que eu estava cansado de 
procurar fazer chegar ao co
nhecimento de ns poucos -·só 
podemos fazer chegar ao conhe
cimento de poucos - o volume 

Em -32 anos, Sr Presidente. 
praticamente não recebi uma 
participação desse tipo. Eram 
sempre assuntos corporativis
tas. era sempre o interesse 
corporativist-a. não o interes
se do Estado, Então. será que 
nós. Parlamentares. nã_o somos 
também vitimas· dessa omissão 
do eleitor? Não somos nós ape
nas que Poderemos ser punidos 
pe1a nossa omissão, mas o e
leitor ~ambém deve ser respon
sabilizado por sua omissão em 
relação à ação do Párlamentar. 
Pedidos eu recebi muitos, mas 
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essa participação que deve e
xistir entre o eleitor e o e
leito, isto aiÉ infelizmente~ 
pouco existe. ínfima essa 
participação. Não sei se de V. 
Exa, mas, de minha parte, é 
infima a participação. 

Agora mesmo, na Bahia, parti-f 
cipando de um programa de 
rádio, eu disse: 11

- O interes
sante é que eu sou muitas ve
zes procurado por rádios de 
outros Estados. Estava conver
sando agora com o Senador 
Francisco Rollemberg, quantas 
vezes eu recebo recortes, so
bre pronunciamentos,que fiz 
aqui, de outros Estados: do 
Pará. do Paraná, do Rio Grande 
do Sul, do Piaui, de vários 
Estados. Do meu Estado. não. 
porque muitas vezes eu sou 
proibido até de ser citado nos 
poucos jornais do meu Estado 
-. mas essa participação deve 
ser buscada. Daf, hoje, eu ser 
adeptõ de uma coisa que comba
ti até hoje: o voto distrital. 
A participação maior entre o 
eleitor e o eleito deve exis
tir através do voto distrital. 
São divagações. sr. Presidente 
-peço desculpas aos que tive
ram paciência de ficar - são 
preocupações que tenho. que 
man~enho e que irei comb?ter, 
irei lutar, até o final deste 
meu mandato que. com a graça 
de Deus. será o último .. Mas 
quero que cheguemos ao final 
fazendo com que haja uma maior 
participação de todos. 

O Sr. Aureo Mello- Permite
me V. Ex~ um aparte? 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Pois 
não. Terei o prazer de encer
rar este meu pronunc.i amento 
ouvindo o meu nobre colega Au
r.eo Mel lo. 

O Sr. Aureo Mel lo- Nobre Se
nador Jutahy Magalhães. ao en
cerrar o seu pronunciamento, 
quero que fique registrada, 
também, a minha palavra, idén
tica a. do Sr. Senador Meira 
Filho, de admiração pelo es
forço, pela luta e pela inte
ligencia de V. Ex~. que tem 
sido realmente uma revelação 
par1amen~ar durante toda a sua 
trajetória, quer como oposi
cionista, quer como componente 
da Mesa. v. ExA tem marcado a 
sua atuação pelo trabalho. 
pela impressão da sua vontade, 
do seu ponto de vista que, a
final de contas. é o símbolo 
da própria democracia. Cada 
um. aqui, dentro deste 
plenário, manifesta-se de a
cordo com a sua consciência. 
com a sua inteligência, com a 
s·ua vontade de ser v i r. t:~ue 
nada mais é do t:~ue um reflexo 
dos principias que norteiam as 
consciências na direção do 
povo. v. ExA fará essa viagem 
mas. se Deus quiser. há de 
voltar em breve, para 
deleitar-nos com o talento, 

com o bri-lho da sua inteligên
cia e com os seus pontos de 
vista dos quais podemos até 
mui tas vezes _discordar, mas 
que jamais deixarão de ser 
respeltados e apreciados como 
a manifestação de um legítimo 
Senador da República. Era a 
modesta achega que eu gostaria 
de acrescentar ao pronuncia
mento de V. ExA, ao final do 
seu brilhante discurso. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - A
gradeço a V. ExA por suas pa
lavras, que são mais em decor
rência da amizade~ que também 
é recíproca. de uma convivên
cia agradável que temos tido 
aqui, no Senado Federal. par
ticipando dos trabalhos. v. 
ExA, comigo. tem uma responsa
bilidade muito grande, pOrque 
foi quem descobriu que existe 
uma árvore, no Pará, chamada 
jutai, árvore frondosa que dá 
uma boa sombra. 

o sr. Aureo Mel lo- Não só 
uma árvore. mas também um rio 
e ainda um municfpio. Se v. 
ExA não for condignamente ho
menageado no Estado da Bahia, 
V. Ex~ pode ter certeza de 
que, no Amazonas. a homena~em 
da natureza já foi feita. com 
aquela árvore fantástica -
tive o prazer de trazer uma 
muda para V. Ex~ plantar no 
seu Estado - com um rio o 
rio Jutaí, antigamen~e um rio 
fechado. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Um 
rio caudaloso. 

O Sr. Aureo Me11o- Um rio 
caudaloso. No Amazonas, não há 
desses rios que chamam de rios 
em Petr6polis, mas que no Ama
zonas são chamados de 
descumpem-me se porventura há 
petropolitanos aqui de 
esgotos. Os rios menores do 
Amazonas são rios que para se
rem atravessados corre-se ris
co de vida. No Município de 
Jutai, estive cercado de olhos 
vermelhos de jacarés, prontos 
a cumprir os ditames dos eco
logistas, no sentido de pre
servar a saúde e a integridade 
física desses simpáticos 
animaizinhos. V. ExA é um ju
taí, que realmente merece todo 
raspei to, toda cons fderação. 
independentemente do seu ponto 
de vista político, independen
temente de partido, indepen
dentemente de qualquer outra 
manifestação da gual possamos 
discordar. v. Ex~ faça a sua 
viagem. mas vo1te breve, por
que a sua palavra é parte da 
democracia nesta Casa e, como 
tal. é tudo aquilo que se re
fira aos nossos Senadores e 
àqueles que estão ungidos por 
essas vestes talares. quase 
sacerdotais, que são os 
mandatos. De maneira que está 
af o nosso Meir~ Filho. está 

aí o nosso Rollember9, está af 
V. Exa. que "já ta aí" ou 
"jutaí" e aqui estou eu, mo
destamente. também louvando, 
na pessoa do Presidente Pompeu 
de Sousa. um dos heróis parla
mentares que temos oportunida
de de ver diariamente na Pre
sidência dos trabalhos ao lado 
do meu Companheiro Nelson 
Carneiro. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - A
gradeço, mais uma vez. a V. 
ExA E veja a injustiça que fa
zem no estudo de geografia do 
nosso Pais. porque. normalmen
te. quando estudamos o rio A
mazonas e seus afluentes - ua
vari. Juruá. Tefé. Purus, Ta
pajés e Xingu. pulam o Uutaf 
porque é Javari, Jutai. Juruã, 
Tefe, Purus, Tapajós e Xingu. 

' O Sr. Aureo Mel lo - Era' rio 
fechado, de propriedade dos 
Afonsos. uma família um pouco 
zangada. Na foz do rio. havia 
um cidadão armado para evitar 
a presença do ·"rega tão", que 
sai pelo rio afora vendendo. a 
preços mais ou menos elevados. 
os produtos que leva no seu 
batelão. Com isso. fazia uma 
concorrência às vezes desleal. 
até o dia em que foi criado o 
Município de Jutal -se não me 
engano- pelo Governador Pli
nío Coelho. Isso causou a mor
te do prefeito, gerando 
confusão. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - O 
~utaf está fazenoo confusão 
por lá ... 

o Sr. Aureo Mel lo- V. Ex~ 
não queria imaginar o que é um 
afluente do rio Solimões, já 
quase na fronteira com a Co
lômbia e com o Peru, como é o 
Município de Jutaf. Ele era 
regido por um prefeito de bai
xa estatura, que levou adiante 
o caso de assassinato do seu 
irmão. que havia sido o pre
feito anterior. Mas o Vutaí 
está lá. Tenho certeza de que, 
na Bahia. mesmo seus 
adversários po1íticos hão de 
prestar sempre homenagens a V. 
Ex~. cuja inteligência tem 
sido um exemplo para todos 
nós. cujo talento e o desen
volvimento de trabalho é uma 
forma inconteste da atuação 
parlamentar. 

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - A
gradeço mais uma vez. nobre 
Senador Aureo Mello. 

outro assunto_me traz à tri
buna, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. 

Recebi correspondência do 
Sindicato dos Engenheiros da 
Bahia, que me descreve a si
tuação alarmante da engenharia 
do estado que tenho a honra de 
representar e, por extensão, 
da engenharia do Bras i 1. 
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Transmito a V. 'Ex~s o que me 
foi relatado. 

pagas pelo poder público e as 
empresas defendiam-se no mer
cado financeiro. Em 1989, al

A engenharia brasileira vem gumas empresas. como a Hidra-
sendo duramente golpeada, a service Engennaria, a Themag 
partir da década de so, pelas Engenharia e a Dyna Engenha
sucessivas crises da economia ria, demitiram grandes contin
resultantes, s9bretudo, da má •gentes de empregados, sem nem 
administração. E raro, hoje, sequer fazerem as rescisões 
em várias áreas de engenharia contratuais de acordo com a 
nacional, encontrarem-se pro- lei, obrigando o trabalhador a 
fissionais com mais de 25 anos buscar seus direitos na 
de experiência. Há, ainda ago- Uustiça. 
ra~ quem discuta a aplicabili-
dade do salário mínimo profis- Com o Plano Collor, as empre
sional fixado pela Lei n"' sas passaram a ·apelar a seus 
4.950/66. trabalhadores, propondo redu

ção de salário e jornada de 
trabalho, e a protelação. por 
seis meses. das c1áusu1as eco
nómicas pleiteadas pelos tra
balhadores na sua data-base. 
Até mesmo engenheiros em car
gos de direção nas empresas do 
Pólo Petroquímica de Camaçari 
estão propondo pagar as fatu
ras de empresas de consulto
ria, por serviços já presta
dos, com deságio de 50%. Essa 
atuação, além de comprovar o 
enex1m poeular de que quando 
os grãos sao poucos as gali
nhas se bicam. fere frontal
mente o código de ética pro
fissional no feto de que. em 
nome do Plano Co11or, se pre
judicam leQitfmos interesses 
dos profiss1onais que atuam na 
área de consultaria. 

E engenharia consultiva tem 
sido a primeira a sentir esses 
embates. Uma das razões é a de 
que a classe patronal desse 
setor imporLante da engenharia 
nacional. no qual militam 
empresários que muitas vezes 
são também engenheiros. não 
tem uma mentalidade moderna, 
ora praticando essa atividade 
como um sacerdócio, ora prati
cando um paternalismo nocivo. 
ora encarando o trabalhador 
como mero parafuso do mecanis
mo produtivo. 

Essa classe patronal cresceu 
à sombra da proteçào aos donos 
do poder à época do arbítrio. 
Não foram poucas as empresas 
de engenharia consultiva que 
contavam com militar, quase 
sempre da reserva, para troca 
ou busca de favorecimento. 
Dessa forma. numa economia na 
qual o maior agente de desen
volvimento era. e é, o poder 
público. a corrupção se fez 
presente em alta dosagem. 

Nesse quadro_, os empresál~ i os 
da engenharia consultiva pouco 
se ocuparam do fortalec1mento 
económico das empresas. pois a 
politica do "é dando que se 
recebe". di abó 1 1 ca deturpaçãq 
de uma frase de São Franc1sco. 
garantia um lucro farto e sem 
ma1ores esforço·s. Lendo ainda 
a ciranda financeira como 
salvaguarda. A engenharia Con
sultiva nacional pagava. e a
inda paga, os mais baixos 
salários a seus empregados en
genheiros. tecnicos projetis
tas. desenhistas. analistas de 
sistemas. e OUtrOs. 

Em meados da década de 80. os 
trabalhadores desse setor co
meçaram a se organ1zar e a 
reivindicar melhores condições 
de trabalho, até que em 1988 
são deflagradas greves por em
presa, a que os empresários 
respondem com demissões em 
massa. 

A crise económica desatada no 
Governo sarney Pãfãlisou o in
vestimenLo público. A engenha
ria de consultaria acusou o 
golpe, deixando ociosas gran
des equipes de desenvolvimento 
de projeto. As fatura~ dos 
serviços prestados não eram 

Quanto às engenharias civil e 
industrial. o Sindicato dos 
Engenheiros da Bahia refere 
que faz mensalmente o registro 
das homologações das rescisões 
contratuais. com o que avalia 
a evolução do emprego na enge
nharia baiana. Antes do Plano 
Collor, havia no máximo nove 
homologações por mês. sendo 
cinco ou seis por dispensa sem 
justa causa e ~s demais por 
pedido de dispensa ou por 
acordo. Nos primeiros 100 dias 
do Plano Co11or. as homologa
ções ppr dispensa sem justa 
causa atingiram a cifra de 72. 

Os ·setores mais atingidos são 
a- eng-enhar·la de construção e a 
engenharia industrial. princi
pa_l mente na área das 
empreiteiras. Durante quase 40 
dias. empresas do· Pó"l_o Petro
quimico de Camaçarf estiveram 
paralisadas devido à co1ocação 
de seu pessoal em férias 
coletivas. 

Um dos aspectos mais doloro
sos do quadro traçado pelo 
Sindicato de Engenheiros da 
Bahia atinge os jovens 
engenheiros. Em junho de 1990. 
a Escola Politécn1ca da Uni
versidade Federal da Bahla 
formou 39. engenheiros eletri
cistas. dos quais 1 está em
pregado; i9 engenheiros quími
cos e 18_mecãnicos, _dos quais 
nenhUm es fâ empregadO; e 58 
engenheiros civis, dos quais 
17 ou 18 estão empregados; ou 
seja, de um total de 134 jo-

vens engenheiros apenas cerca 
de 15% estão empregados na sua 
área de especialização: alguns 
estão empregados fora da área. 
o que vem a ser desperdício. 

Caso mais triste. se isso é 
possfvel, é o dos engenheiros 
que prestaram concurso na 
Pet robrãs, tendo s t do adm"i t 1-
dos nos cursos de especializa
ção de engenharia de petróleo 
e, depois, dispensados porque, 
segundo a reforma administra
tiva do Governo Federal. são 
quadros ociosos e im~rodut1-
vos. embora a Petrobrás tenha 
investido vultosas ~uanLias na 
sua preparação. 

Conclui o Sindicato dos Enge
nheiros da Bahia pedindo que 
essa situação de descalabro 
por que passa a engenharia na
cional seJa denunçiada no Con
gresso Nacione1. E o que acabo 
de fazer. Sr. Presidente e 
Srs.Senadores. 

Ainda outro assunto desejo 
aborda~ desta tribuna~ Sr. 
Presidente, Que muito me 
preocupa: é o descaso com que 
a sociedade brasileira trata o 
idoso e, mafs QUe tudo. o ido
so carente. Vemos exemplos e
dificantes de outros países, 
como o Japão, onde o idoso é 
tratado com respelto. dignida
de e exemplo para as ~erações 
mafs jovens. Aqul, ao 
contrário, cultua-se o novo em 
função do desprezo ao antigo. 
Certas 1 i ções do passado, 
quando não são aprendidas no 
presente, podem se repetir 
como uma trágica farsa. 

o perfil do brasileiro está 
mudando à revelia dos esforços 
governamentais. A idade média 
do brasileiro está mais alta 
que há trinta anos. A expecta
tiva de vida também já passa 
dos sessenta anos, conforme 
nos mostram as estatísticas do 
IBGE. Mais ainda, a taxa de 
natalidade está caindo de ma
neira vertiginosa. Uél nãó mais 
seremos dUZentos_ mi 1 hões no 
ano 2000. OS-brasileiros tal
vez não cheguem então a somar 
180 milhões de habitantes nes
te Pais. 

Isto indica que a chamada 
terceira íaade terá cada vez 
maiores espaços dentro de uma 
so.ciedade que_ se dizia jovem e 
já não é tanto asSim. os ido
sos passarão a ter mais opor
tunidade no mercado de traba
lho e, também, o mercado de 
trabalho passará a precisar 
de1es. E, portanto, chegada a 
hora de Qqui. no Congresso. os 
parlamentares prestarem aten
ção a este novo fenômeno, o de 
que a população brasileir~ 
está ficando mais velha. E 
necessârio, pois, que o Gover
no providencie os meios para 
que oS idosos sejam acolhidos 
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no mercado de trabalho e te
nham uma vida útil prolongada. 

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, a população 
mundial com mais de sessenta 
anos, QUe em 1970 representava 
8.4 por cento to total, 
atingirá no ano 2000, 9,3 po~ 
cento. o que em números abso
lutos indica um crescimento 
demográfico de 304 para 581 
milhões de pessoas. Até o fi
nal deste século, as classes 
superiores a sessenta anos 
crescerão mais de 91 por 
cer.to. A elevação proporcional 
do grupo idoso em percentuais 
mu1to altos é uma conseqüência 
do aumento da expectativa da 
vida humana, resultante do de
senvolvimento cientffico, de 
medidas de proteção à saúde, 
do controle da natalidade e de 
um esforço praticamente uni
versal pela maior preservação 
da vida. sobretudo nas últimas 
décadas. 

No Brasil, a simples verif_i
cação de dados. com seus res
pectivos índices, evidencia o 
aumento acelerado da expecta
tiva de vida e. 
conseqüentemente, da população 
idosa. Em alguns centros urba
nos, como Porto Aleg~e e São 
Paulo. o percentual de idosos 
já está ac1me de seis por cen
to. e no Rio de úaneiro este 
índice atinge a 7,9%. No ini
cio do próximo século, o núme
ro de brasileiros com mais de 
sessenta anos deverá represen
tar 13 por cento da população 
total. O envelhecimento da po
pulação brasileira impõe medi
das urgentes para o amparo aos 
idosos. garantindo o atendi
mento a uma demanda social 
crescente. Os dados do Censo 
de 1980 indicam que cerca de 
um terço das pessoas na faíxa 
etária entre sessenta e seten
ta anos eram economicamente 
ativas. Tomando-se por base o 
ano de 1980, projeta-se um 
crescimento de pessoas naquela 
faixa etária de 71 por cento 
até o ano de 2020, quando para 
cada 100 pessoas em idade de 
trabalhar existirão 12 idosos 
que deverão receber suporte 
social. 

Ao lado disso cresce, no Bra
sil, o fenômeno daquilo que os 
técnicos chamam de famílias 
unipessoais, que atingiram a 
sete por cento em 1984. o nú
mero de familias grandes. com 
sete ou mais membros e que ti
nham melhores condições· de 
sustentar seus parentes, caiu 
de 27.9% em 1950 para 12,8% em 
1984. Desse modo, restringiu
se a possibilidade de apoio 
familiar e aumentou a propor
ção de idosos vivendo 
solitariamente. Estima-se que 
13% das mulheres com 65 anos 
ou mais e 6% dos homens nesta 
faixa de idade vivam sozinho~. 

No Brasil, a ação política e 
social referente ao idoso tem 
sido quase sempre de natureza 
assistencialista e, no conjun
to, as ações desenvolvidas 
tanto na área social quanto n~ 
de saúde são ainda tímidas e 
precisam ser ampliadas e 
integradas. Daí a necessidade 
de se~ criado o Conselho Na
cional de Assistência ao Ido
so. responsável por medidas de 
interesse do idoso e com atri
buições específicas para pro
mover seu bem-estar, reformu
lando a imagem cultural e sen
sibilizando a comunidade em 
geral para os diversos papéis 
que o idoso tem condições de 
desempenhar em termos de con
tribuição social. 

Além das evidências-estat'Ís
ticas. o inciso I do art. 203 
da Constituição Federal dispõe 
que a assistência social seja 
prestada a quem dela necessi
tar, indeoendentemente, de 
contribuição à Previdência So
cial. tendo por objetivo, den
tre outros. a proteção à 
velhice. O art. 130 da Carta 
Magna determina que a família, 
a sociedade e o Estado têm o 
dever de amp~rar as pessoas 
i dosas, asseg_urando sua parti
cipação na comunidade, defen
dendo sua dignidade e bem
estar e garantindo-lhes o di
reito à vida. Estes dis~ositi
vos constitucionais pretendem 
que o idoso. tanto qUanto pos
sível, receba a mesma forma de 
tíatamento prestada à popula
ção adulta. 

A Legião erãSileira de Assis
tência - (LBA) -. dispõe hoje 
de trinta centros de convivén~ 
cia, conjugados com creches, 
já inaugurados. 51 conclufdos 
e 249 em fase de construção. o 
conceito de Centro de Convi
vência é diferente do asilo, 
pois pretende reintegraí o i
doso na sua comunidade. E a 
demanda prevista para 1990 é 
de, no miníma. mais 200 
unidades. O prazo de _constru
ção de cada unidáde é de no
venta dias e a mão-de-obra 
f_ica a cargo da Prefeitura 
Municipal. A adm~nistração e o 
gerenciamento ficam a cargo 
dos próprios usuários. A manu
tenção é feita pela LBA, atra
vés de convênios. O espaço fí
sico para a instalação do Cen
tro de convivência é cedido 
pela comunidade. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res, querO chamar vossa aten
ção para projeto de lei de mi
nha autoria, já aprovado pelo 
Senado, que espera a aprovação 
da Câmara. Há uma notável es
cassez de recursos orçamentá--
rios para atender às necessi
dades dos idosos. No orçamento 
ora· em tramitação no Congresso 
existe um único item que lem
bra o idoso. E um dispositivo. 
dentro da previsão orçamentá-

ria da LBA. destfnando um bi
lhão. quinhentos e trinta e 
sete milhões de cruzeiros a 
idosos, crianças carentes e 
deficientes. 

Há também uma sign~ficativa 
lacuna legislativa neste 
setor. o art. 203 da Constitu
ição Federal. já citado. ainda 
não mereceu sua competente 
regulamentação. Apelo às lide
ranças dos partidos para que o 
projeto sobre o idoso. já a
provado no Senado. seja exami
nado pela câmara dos Deputados 
e assim seja atendido este 
grande. operoso e siçnificati
vo segmento da população 
brasileira. O nosso projeto 
procura estabelecer uma polí
tica social que, coordenada 
por órgão representativo dos 
interesses da população idosa. 
reúna os programas e ações já 
existentes, elabore novos pro
jetas adequados às caracterfs
ticas sociais e psicológicas 
do fdoso e utilize seus servi
ços para auxiliar. com sua ex
periência, os mais jovens. que 
estão entrando no mercado de 
trabalho. 

Um último assunto vou abordar 
nesta sessão. Sr. Presidente. 

A Mesa, segundo me foi infor
mado - não tenho os dados 
necessários -~ -Ontem decidiu a 
reseeito da questão da intro
duçao do relógio de ponto no 
Senado Federal. Foi uma pro
posta minha. não muito popu
lar, de quando eu era 1~ 
Secretário. No meu entendimen
to, buscando valorizar aqueles 
que aqui estão presentes. por
que somente através do relógio 
de ponto teríamos a c~mprova
ção da presença. 

o plenário, pela sua maioria 
- e nós temos sempre que res
peitar a vontade da maioria
dividiu o Senado em duas 
partes: gabinetes e parte 
administrativa. O gabinete não 
precisaria bater o ponto; a 
parte administrativa, sim. Eu 
considerei isso errado, por
que, no momento em que se 
criam condições de exceção
admito a exceção dos_ 
funcionários que não sáo do 
quadro -. pergunto eu: por que 
não os taquígrafos também se
rem isentos do ponto? Por que 
não aqueles que trabalham jun
to à Mesa, que têm horários 
diferentes, serem isentos do 
ponto? Por que os assessores. 
que podem trabalhar em casa. 
também não o sejam? No momento 
em que se cria exceção começa
mos a dar razão a certas soli
citações que são aeresentadas. 
De modo que, se nao houvesse 
exceção, nada disso poderia 
ser tratado nem aceito como 
condição para evitar que se 
fosse cumprir essa obrigação 
do ponto. 
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Por isso, de1xo mais esta re
flexão à Mesa, para verificar 
se é o certo ou não. Sei que 
foi um projeto de resolução 
votado pelo plenário e a Mesa 
está cumprindo o que o 
plenário determinou. No meu 
entendimento, um equivoco dp 
p1enário. Vamos ver se conse
guimos modificar, de uma forma 
ou de outra. essa situação, 
buscando o melhor para o Sena
do, valorizando o trabalho da
queles que aqui estão. 

A minha luta sempre Toi no 
sentido de achar que era des
primoroso para quem aqui vem 
olhar para o lado, ver a ca
deira vazia e saber que aquela 
cadeira vazia tem os mesmos 
direitos de quem aqui está 
presente constantemente. Con
tra isso é que me bato. Sei da 
incompreensão de muitos que 
acham que não é esta a maneira 
de combater, mas o que venho 
buscando é valorizar aqueles 
que aqui estão. dar melhores 
condições àqueles que aqui 
vêm. aqueles que aqui traba
lham, e punir aqueles que aqui 
não vêm. 

Nós já temos. como eu disse. 
~rês funcionários Que Podemos 
colocar onde quisermos. até na 
China. que não fazem parte do 
quadro. Os que fazem parte do. 
quadro, nós temos que fazer 
cumprir as suas obrigações. 

Este é o último tema, que 
deixo para reflexão de V. 
Ex~s. para ver s·e chegamos a 
uma conclusão. Até a volta, se 
Deus qui ser. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL -
Rb. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. senadores, o Brasil. que 
tinha a ilusão de juntar-se ao 
concerto das nações desenvol
vidas em curto prazo, adotou 
há alguns anos uma política 
imediatista e equivocada de 
crescimento econômtco, de au
mento do Produto Interno Bruto 
a qualQuer preço, e descuidou
se de investir nos setores 
fundamen~ais .e únicos que po
dem al1cerçar o verdadeiro 
progresso. o verdadeiro 
desenvolvimento. Assim, a edu
cação e a saúde forarr. relega
das a segundo plano, enquanto 
as autoridades preocupavam-se 
com a obtenção de mais divi
sas, vi a exportação_, ou com o 
combate à inflação- o que é 
compreensível, dado o prejuízo 
que ela provoca à economia 
como um to do . 

O tempo. porém, marcha 
inexoravelmente. No suceder 

dos anos, vai refletindo a 
ação dos homens, e~· dependendo 
dos casos. vai cicatrizando ou 
reabrindo velhas feridas. O 
tempo encarregou-se de mostrar 
os erros na formulação das 
prioridades, especialmente na 
última década. E hoje, lamen
tavelmente. o BraSil. além de 
não se ter firmado no plano 
econômico. convive com alguns 
dos piores indicadores sociais 
de todo o Terceiro Mundo. 

o setor de saneamento, Rrati
camente banido das ~olfticas 
públicas na última década, e
xige agora uma ação, mais ·do 
que nunca, veemente. Urge das
contarmos o tempó perdido. 
para que as seqOelas não se 
agravem e não se avo1umem. 
Faz-se necessária. agora. para 
revertermos o quadro resultan
te dessa incúr1a, uma a~o e
nérgica. que contemple além de 

,uma prioridade de ihvestimen
~os, urna po1ftica eficaz, 
democrática e participativa. 

Numa sociedade solidária. en
tidades civis e sovernD cami
nham paralelamente. As vezes 
este socorre àquelas, e em ou
tras ocasiões aquelas comple
tam a ação deste, é o que aca
ba de ocorrer com a realização 
de um seminário no Estado de 
São Paulo, precisamente sobre 
a questão do saneamento am
biental, em Que as entidades 
promotoras e participantes a
presentaram um elenco de su
gestões que esperam ver aten
didas pelo Poder Público. As 
sugestões, obtidas após exaus
tivos debates e aprovadas. em 
Plenário, incluem proposta de 
projeto de lei que institul a 
pol1tica federal de 
saneamento. Esta louvável ini
ciativa vem ao encontro dos 
interesses do Governo Federal, 
já anunc1ados pelo Presidente 
Fernando Collor, que pretende 
investir maciçamente na área 
de saneamento básico de forma 
a recuperar o tempo perdido, a 
tornar o setor uma prioridade 
do seu Governo. Pretende as
sim, o Chefe da Nação. assegu
rar os beneffcios da salubri
dade à população, resçatando a 
sua saúde, a sua qualidade de 
vida e, portanto. a sua cida
dania. 

A posição do Presidente Fer
nando Collor coincide, portan
to, com a conclusão a que che
garam os organizadores e par
ticipantes do Seminário sobre 
Renovação e Desenvolvimento do 
Saneamento do Pafs: que é dan
do atenção ao fator humano que 
se concretizará a renovação da 
política nacional de desenvol
vimento. 

Após -intensos debates~ os 238 
profissional s de órgã.os públ i
cos. universfdades. centros de 
tecnologia, empresas de con
sultaria e de engenharia, além 

de associações diversas. con
cluíram pela necessidade de 
instituir-se: o Plano QOinqüe
nal Nacional de Saneamen~o. a 
partir das necessidades levan
tadas. pela ordem e de forma 
consolidada. em nfveis municf
pal, regional. estadual e fe
deral; o Conselho Nacional de 
Saneamento, destinado a acom
panhar ?.s ações do setor e o 
Fundo Nacional de Saneamento. 
que seria fncumbido de asseQu
rar a participação finance1ra 
da União nas atividades de o
rientação e fomento. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res, as sugestões dos par~ici
pantes do Seminário sobre Re
novação e Desenvolvimento do 
Saneamento do Pais, consubs
tanciadas em proposta de pro
jeto de lei que institui a Po-
1ftic~ Nacional de Saneamento, 
representam uma inlciativa pa
triótica que merece o nosso 
aplauso e o nosso empenhado 
exame. ·Partem do principio, 
tais sugestões. de que, a e
xemplo dos paises mais bem
sucedidos. devemos procurar 
evitar a doença. em vez de 
deixá-la ocorrer para, em se
guida, tratar o doente. Essa 
postura tem apoio numa verdade 
inconteste e irretorqulvel, de 
que é mais fácil e muito menQs 
oneroso promover o saneamento, 
a educação sani"tària e a imu
nização extensiva do que cons
truir e manter hospitais. ins
talar ambulatórios, fabricar ~ 
distribuir medicamentos. E 
mais fácil a menos oneroso ga
r.antir saúde à população do 
que perder produtividade eco
nómica com o declínio da mão
de-obra ativa, do que susten
tar aqueles que se acham impe
didos para o trabalho, do que 
dar assistência a milhões de 
famflias flageladas pela doen
ça. 

Há, entretanto. motivos ainda 
mais consistentes para que %e
lemos preventivamente pela 
saúde e pelas condições de 
vida dos nossos concidadãos. 
Devemos fazê-lo porque, além 
de mais económica e eficaz, 
esta é a ação democrãt"íca por 
excelência. cristã em-sua es
sência, que respeita os direi
tos dos cidadãos, que restaura 
sua dignidade. e que reconhece 
suas lidimas aspirações por 
melhores condições de vida. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFE-
RE O SR. ODACIR SOARES ôM 
SEU OISCURSO' 

RENOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DO SANEAMENTO 00 PAÍS 

São Paulo. 31 de agosto de 
1990 
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Senhor Senador 

Odaci r Soares 

Vice-Líder do Governo 

Senado Federal 

nal uma proposta de projeto de 
le1 federal estabelecendo a 
Polftica Nacional de Saneamen
to, atendendo ao disposto em 
artigos diversos da Constitui
ção Federal. com o qb~etivo de 

-disciplinar a partic1pação da 
' União !"lO saneamento do Pais. 

Durante o processo de elabo-· conferindo organicidade à 
ração da Con~i~uição do Esta- necessá~ia articulação das a
do de São Pauló, promulgada em ções correspondentes. nos ní-
5 de outubro de 1989~ as asso- veis federal, estadual e 
ciações. profissionais ligadas municipal. Apresentamos. em 
ao saneamento. cuja- -reTáÇão anexo. a minuta do referldo 
consta em anexo~ se organiza- projeto de lei. 
ram.e.promoveram intenso deba
te~ no sentido oe apresentar 
propostas para inserção no 
novo texto constitucional. 

Como resultad·o, a atual carta 
Magna paulista. em seus arts. 
2·15. e 216, estabelece impor
tantes preceitos que respaldam 
Q anseio da população, no sen
tido de que seja promoviQa uma 
reformulação do saneamento no 
E~ado de São Paulo, por meio 
de lei .regulamentadora desses 
arti~os. A referida lei deverá 
disC1Plinar.a atuaçãõ do esta
do nesse cernpo. .cons 1 derando 
adequadamente a autonomia dos 
municípios r:la gestão .de seus 
sistemas de;san~amento. poten
c1alizando à articulação in
termunicipal de âmbito regia-· 
nal e, sobretudo, buscando a 
necessária integração com a 
Politica Nacional de Saneamen
to e com seus instrumentos 
institucion2is e firianceiros. 

Com o objetivo de contribuir 
para a elaboração dessa lei, o 
Instituto de Engenharia de São 
Paulo. a ABES Associação 
Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental - Seção 
de São Paulo, a ABAS - 4sso
ciação Brasileira de Aguas 
Subterrâneas. a ABRH- Asso
ei ação Bras i 1 é i r a de Recürsos 
Hídr1COS~ a ABID- Associação 
Brasileira de Irri~ação e Dre
nagem - Seção de Sao Paulo e o 
Sindicato dos Çnge-rihen·"os· do 
Estado de São Paulo promove
ram. nos dias 14 e 15 de maio 
último. na sede do Instftuto 
de Engenharia,- um Seminá"rio 
Nacional sobre "Renovação .e 
Desenvolvimento do Saneamento 
do Paí.s", com ênfase no trata
mento da questão em nivel es
tadua1, ·mas. também, debatendo 
propostas para a lei federal. 
que deverá estabelecer a 
"Política Nacional de 
Saneamento"~ com base na Cons
tituição Federal, buscando. 
dessa forma. compatibi __ l_izar a 
regulamentação da matéria nos 
dots niveis. . 

A intepra do documento refe
rente as "Conclusões e 
Recomendações" do seminário 
consta em anexo. 

Em pa~ticular. destaca-se a 
recomendação aorovaoa no 
o·lenário do Seminário, de a.;. 
presentar ao C_ong!"esso Na c i o-

Assim sendo. propomos a Vossa 
Excelência a apresentação do 
citado projeto de lei ao Sena
do Federal e colocamo-nos à 
vossa disposição para quais
quer esclarecimentos sobre a 
matéria, particularmente no 
tocante à assessoria profls
síonal especializada durante o 
processo de tramitação. dis
cussão e aprovação da lei 
pretendida. 

Ao ensejo. reiteramos nossos 
protestos. de consideração e 
apreço. 

AtenciOsamente. - Dr. Mário 
Pero Tinoco, ABES Assoe. 
Bra_si leira de Engenharia San i-. 
tária e Ambiental - SP -Dr. 
~açahico Tisaka, Instituto de 
Engenharia --or. Paulo Bezer
ril '-'r .• SEE_PS --sindicato dos 
Engenheiros do Estado de São 
Paulo -Dr. Valter Galdiano 
Gonçales, ABAS ,- Associação 
-srasi1eíra de Aguas Subterrâ
neas- Dr. 'Dirceu DIAlkmin 
Tellesz ABID- Associação Bra
sileira de Irrigação ·e Drena
gem - SP - Dr. Benedito Pinto 
Ferreira Braga ú~ .• ABRH- As
sociação Brasileira de Recur
sos H1dricos. 

RENOVAÇÃO 

E· DESENVOLVIMENTO 

DO SÀNtil.MENTO DO PAÍS 

. CONCI..USÕE5. t RECOMENDAÇÕES 

SÃO- PAULO - MAIO 1990 

ABES Assoc1ação Brasileira 
de Engenharia ~ani tárfa e Am
bfEmtal 

ABID - As-soclação•erasi leira 
de Irr.~gação e Drenagem 

AB~s ~ Associação Brasi~eira 
de Aguas subterraneas 

ABRH -Associação Brasíleira 
de Recursos Hídricos 

5!~5~!0~~0 DE ENGENHARIA OE 

StNÕICAÍ'O. QOS ENGENHEIROS· 00 
ESTADO DE' SAO PAULO 

RENOVAÇÃO 

E DESENVOLVIMENTG DO 

SANEAMENTO DO PAÍS 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

SEMINÁRIO REALlZ~OO NO INSTI
TUTO DE ENGENHARIA DE SÃO PAU
LO 

14 A 15 DE MAIO DE 1990 

COORDENAÇÃO E PATROCÍNIO' 

DAEE - Departametno de Águas e 
Energia Elétrica 

Colaboração:FUNDAP -Fundação 
do Desenvolvimento Administra
tivo 

SECRETARIA DE ENERGIA E SANEA
MENTO 

CONCLUSÕES ~ RECOMENDAÇÕES DO 

SEMINÂRIO SOBRE A RENOVAÇÃO E 
O DESENVQLVIMENTO DO SANEAMEN
TO DO PAIS 

1 . Introdução 

Rea11zou-se nos dias 14 e 15 
de maio de 1990~ na sede do 
lnstituto oe Engenharia d~ São 
Paulo o Seminário 11 Renovação e 
Desenvolvimento do Saneamento 
do País". o evento foi promo
vido pelo Instituto de Enge
nharia de São.Paulo, pela ASES 
-Associação Brasileira de En
genharia Sanitária e Ambiental 
- Seção de São Paulo. pela 
ABRH- Associação Brasielira 
de Recursos Hídricos. pela 
ABAS.- Associação Brasileira 
de Aguas Subterrâneas. pela 
ABID- Associação Brasileira 
de Irri9ação e Drenagem- se
ção de Sao Paulo e pelo S1ndi• 
cato dos Engenheiros do Estado 
de São Paulo. 

Participaram do seminá~io 238 
profissionais que militam no 
setor e que atuam em órgãos 
pób1icos federais, estaduais e 
municipais. universidades, 
centros de tecno1o9ia, empre
sas de consultaria, indús
trias, empresas de _constru<tão 
civil e eletromecãnica, agen
cias financeirãs, aSSociações 
profissionais, além de prefei
tos e parlamentares_ dos. Pode
res Legislativos Estadual e 
Municipal. 

O eventó desenvolveu--se a tra
vés da orogramação do ANEXO 
I. 

2. Objetivos do Seminário 

Discutir e e1abor.ar proposta 
para a Politica Nacional de 
Saneamento que disciplinará a 
atuação da UniãO nesse campo 
(Art1gos diversos da Consti
tui_ção Federa 1 ) . 

.Discutir e elaborar propos
tas para a Politica de Sanea
me~to Básico e para o Plano 
PlUrianual de Saneamento do 
Estado de São Pau1o (·Artigos 
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215 e 216 da 
Estadual). 

constituição cial dado à matéria nos últi- 4.COnclusões e Recomendações 
mos anos; do Seminário 

.Discutir e elaborar propos
tas para aperfeiçoamento e va
lorização do Plano Nacional de 
Saneamento 1990/1995. 

3. Problemas e Soluções-Chaves 
Debatidos no Seminário 

Existe hoje uma conscientiza
ção generalizada, no País, de 
que é necessário dar maior a
tenção ao fat..or humano, para 
se fazer a renovação da polf
~ica nacional de desenvolvi
mento. 

Dentre as medidas para viabi
lizar essa diretriz governa
mental, destaca-se a impres
cindíVel revisão nas políti
cas. planos e programas de sa
neamento ambiental, tendo por 
objetivo assegurar os benefí
cios da salubridade do meio 
ambiente a toda a população 
brasileira. em condições 
sustentáveis a lonQo prazo. 

De fato. as estatfsticas e as 
informações correntes eviden
ciam que as grandes massas de 
habitantes, tanto no meio ur
bano como nas áreas rurais, 
atingiram um nível de insalu
bridade inte1ramente inaceitá
vel, nas condições ambientais 
em que vivem. 

Tal situação contrasta cow 
diretriz governamental adotada 
ao l.ongo da história dos psf
ses desenvolvidos, a qual de
termina imperativamente a 
prioridade seguinte: "Prevenir 
a doença, aos invés de deixar 
que e1a ocorra para, em segui
da. curar o doente". Trata-se 
de diretriz típica de pafses 
desenvolvidos. pois ela é mui
to mais económica, além de 
mais respeitosa aos direitos e 
à dignidade da pessoa humana. 
Implica, em termos operacio
nais, fazer mais saneamento, 
educação sariitárla, nutrição e 
imunização extensiva do que 
construir, operar e manter 
hospitais. fabricar medicamen
tos e dar assistência social _e 
financeira aos impedidos de 
Trabalhar por doença pessoal 
ou na família. Ou seja, impli
ca a administração governamen
~al da saúde. antes que a ad
ministração voltada para a 
doença. · 

Uma renovação da adminis~ra
ção pública. para o desenvol
vimento dO saneamento no País 
e. em particular, no Estado de 
São Pau1o, passa necessária
mente pela discussão e equa
cionamento das quatro questões 
fundamentais seguintes: 

a) a reordenação de conceitos 
básicos. tendo-se em conta a 
si-tuação confusa _qerada pelo 
tratamento fragmentaria e par-

b) a definição de políticas 
governamentais. a partir dos 
principias .estabelecidos na 
constituição federal. na Cons
tituição do Estado de São Pau
lo e nas Leis Orgânicas Muni
cipais, respectivamente, de 
modo a fazer com que as ações 
de saneamento sejam reconheci
das como prioritárias e se 
tornem viáveis, eficazes e e
ficientes1 mediante aumento de 
produtividade das organizações 
públicas e utilização adequada 
de serviços e recursos finan
ceiros do setor privad_o; 

cr .a cr'iação de mecanismos 
gerenciais e financeiros para 
o saneamento, nos âmbitos fe
deral, estadual e municipal, 
norte?dos por modelos institu
cionais de articu1ação que as 
três esferas de governo devem 
estabelecer entre si. em fun
ção das respectivas competên
cias definidas na Constituição 
Federal. na Constituição do 
Estado de São Pau1o e nas Leis 
Orgân1cas Municipais; 

d) a elaboracão. ao ensejo de 
um novo quinqUênio governamen
tal, de um Plano Nacional de 
Saneamento 1990/i 995. no 
qual sejam delineadas as áreas 
prioritarias de saneamento a 
serem atendidas. a origem e o 
montante de recursos financei
ros previsíveis. as metas pre
tendidas e os instrumentos 
chaves a serem utilizados 
para: 

a i nte~;~ração i nter-Setorial em 
nivel federal. tendo em vista 
as atfvidades de saneamento 
que poderão ser realizadas a
través de progamas de saúde 
públ_ica, -recursos hfdricos, 
me i o ambiente. de::-senvol vi menta 
regional ~ outros: 

a artlculaÇão com Os Estados, 
o Distrito Federal e os Muni
cípios. levando em conta as 
pecu~iaridades geográfí~s. 
sanitárias. econômicas. soci
ais. culturais e ambientais de 
cada região brasileira. Em 
particular, os instrumen-tos de 
articulação com Jo Estado de 
São Paulo. considérando o que 
preceituam a Constituição Pau
lista e as Leis Orgânicas Mu
nicipais, em face dos graves 
probl~mas de escassez de água. 
poluição ambiental e outras 
manifestações de insalubrida
de, não oQstante os elevados 
montantes fornecidos pela po
pulação em impostos, FGTS, Lo
terias. PIS, IP! etc. além de 
contribuições aos fundos na
Cionais de energia elétrica. 
telecomuAicações e outros. 

i. Necessidade de Renovação 
Institucional e Financeira 

1.1 As informações correntes 
evidenciam que as grandes mas
sas de habitantes. tanto no 
meio urbano como nas áreas ru
rais, atingiram um nível de 
insalubridade inteiramente 
inaceitável, nas condições am
bientais em que vivem. Esse 
fato fica evidenciado pelos 
índices conhecidos de mortali
dade infantil no Brasil. que, 
na América Latina só são me
lhores do que os de Honduras. 
Nic;:.ar_água, Haiti e Sol fvia. 

1 . :2 Fazer rea"l i zações concre
tas para solução do problema, 
implica reorganizar e dar 
prioridade financeira ao setor 
de Saneamento: atividade pro
fissional que tém por objetivo 
asse~urar os beneffcfÕs da sa
lubr,dade ambiental a toda a 
população\ mediante forneci
mento de agua potável, coleta 
e disposição sanitária de re
síduos lfquidos. sólidos e ga
sosos, disciplina sanitária do 
uso do solo, drenagem urbana. 
controle de vetores de doenças 
transmissfveis e demais servi
ços e Obras especializados, 
com efetiva competência para 
proteger e melhorar as condi
ções ambientais de vida urbana 
e rural. 

1 .3 Cabe enfatizar também, o 
fato de que a última década 
foi extremamente pobre no to
cante a investfmentos em sane
amento, não só pela carência 
de recursos. como, principal
mente pela falta de prioridade 
política. 

1 .4 No Estado de São Paulo, o 
já conhecido quadro de dese
quf1iOrio, onde cerca de 40% 
da população do Estado se con
cen~ra em municfpios que. des
te 1973, não recebem nenhuma 
forma de assistência ~êcnica 
ou financeira. constitui fator' 
dft máxima urgência a acentuar 
a necessidade da renovação 
pretendida. 

2. Princípios Fundamentais 

:2.1 Dentro da concepção mo
derna do processo Saúde
Doença. prevenir enfermidades, 
ao invés de deixar que ela o
corra para. em seguida, tratar 
o doente: 

a )é uma diretriz muito 
económica. além de mais 
peitosa aos direitos e à 
nidade da pessoa humana; 

mais 
res
dig-

b) implica. em termos opera
cioanis, fazer mais saneamen
to, educação sanitária, nutri
ção, controle de qualidade de 
alimentos e imunização exten
siva. do que somente constru-

T 

i 
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ir, operar e manter hospitais. 
fabricar medicamentos e dar 
assistência social e financei
ra aos impedidos de trabalhar 
por doença pessoal ou na fami-
1 ia; 

c) implica a "adminitração 
governamental da saúdey antes, 
que a "administração voltada 
para a doença" . 

2.2 A garantia de ambiente 
salubre, indispensável à segu
rança sanitária e à melhoria 
de qualidade de viqa, ·é direi
to e dever de todos e do Esta
do, assegurado por politicas 
sociais, prioridades financei
ras e eficiência gerencial que 
viabilizem o acesso universal 
e igualitário aos benefícios 
do Saneamento. 

3. Ações Institucionais Ur
gentes no Estado de São Paulo 

3.1 É da mais alta importân
cia, para as comunidades pau
listas, que se dê cumprimento 
à Renovação e Desenvolvimento 
do Saneamento, determinada 
pela Constituição do Estado de 
São Paulo, promulgada aos 5 de 
outubro de 1989, sob inspira
ção dos princfpios federativos 
da. Repúb 1 1 ca. 

3.2 ouas diretrizes básicas 
emanam dos arts. 215 e 216 da 
Constituição do ~stado de São 
Paulo, Quando considerados 
conjuntamente com as decisões 
sobre redistribuição de rendas 
tributárias e outras disposi
ções constitucionais que apon
tam para a federalização do 
Pafs: 

a) a expectativa de que o 
povo paulista restaure sua ca
pacidade criativa. que e ca
racterística de seu comporta
mento~ não aguardando da União 
a solução de problemas que lhe 
são próprios e peculiares, 
como é o caso do setor do sa
neamento, devendo porém reio
vindicar proporcionalidade no 
aperte de recursos financei
ros, como os do Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço
FGTS, Finsocial, loterias e 
outros captados no Estado para 
investimentos em ações 
sociais; 

b} a exigência de que o Esta
do proporcione tratamento ins
titucional e financeiro equâ
nime aos municípios, para as
segurar os benefícios do sane
amento à tot~lidade da popula
ção urbana e rural. 

3.3 Nestas condições, consi
derando os prazos constitucio
nais fixados (28-6-90) para 
elaboração da legislação com
plementar e ratificação do 
fundo FES8, os participantes 
do seminário, individualmente 
e através das associações cí
vicas e profissionais que re-

presentam, recomendam ao Exce
lentissimo Senhor Governador 
do Estado de São Paulo~ Dr. 
Orestes ouércia, a criaçao ur
gente. mediante decrete, de um 
Grupo de Trabalho encarregado 
de preparar a proposta de pro
jeto de lei objetlvando: 

a) o estabelecimento da Polí
tica Estadual de saneamento: 

b) a reestruturação da orga
nização pública estadual. ca
paz de assegUrar os benefícios 
do saneamento à totalidade da 
população (sem discriminar 
municípios); 

c) a ~arant1a de prestação de 
assistencia técnica. gerencia1 
e financeira aos municípios. 
para o desenvolvimento dos 
seus serviços de saneamento 
(promovendo, inclusive, a ra
tificação do fundo FESB); 

d) a orientação técnica aos 
programas de tratamento de 
--'r·:-r·~~r-s urbanos e industria is 

::;.,. ~,_:_ ~uos sólidos e peri
f..- ~.:::.s, e fomento à. implantação 
ou soluções comuns, mediante 
planos regionais_ de_ação inte
grada; 

e) a instituição, etravés de 
lel estadual. do "Plano Plu
r i anua 1 de Saneamento · do 
Estado", estabelecendo as di
retrizes ~ os programas para 
as ações nesse campo; 

f) a inclusão, no Plano Plu
ria-nual de Saneamento do Esta
do. de condições para a corre
ta operação, necessária am
pliação e_ eficiente adminl~
traçao dos serviços de sanea
mento básico pres~ados por 
concessionárias sob seu con
trole acionário; 

g) que a avaliação do desem
penho dos serviços públicos de 
saneamento seja realizada em 
âmbito municipal, utilizando 
indicadores e parâmetros apro
priados~ 

3~4 Considerando. por outro 
lado, a importância relevante 
do assunto e os resultados po
sitivos que as associações cí-
vicas e profissionais alcança
ram anteriormente junto à As~ 
semb1éia Constitu1nte, os par
ticipantes do seminário reco
mendam que tais associações 
também preparem uma proposta 
de projeto de lei, a ser apre
sentada como colaboração ao 
supracitado _grupo de trabalho, 
ã Assembléia Legislativa do 
Estado de São Pau1o e à Promo
toria Pública. 

4. Formulaçãq da Politica Na
cional de Saneamento e seus 
Instrumentos 

4.1 A Polftica Nacional de 
Saneamento tem por objetivo 
assegurar os benefícios da sa
lubridade ambiental à totali
dade da população brasileira, 
mediante ação articulada entre 
a União. os estados. o Distri
to Federal', os municípios e a 
sociedade civil. 

4.2 O conjunto de diretrizes 
constituintes da Política Na
cional de Saneamento deverá 
articular as ações governamen
tais em função das respectivas 
autonomias político
administrativas e em harmonia 
com a Política Nacional de 
Saúde, a Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano~ a Po
litica Nacional de Recursos 
Hidricos e a Politica Naciona-l 
de Meio Ambiente. assim como 
com o Plano Plurianual e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. 

4.3 A organização dos servi
ços de saneamento deverá res
peitar as peculiaridades geoe
conômicas. politicas. sociais 
e culturais vigentes em cada 
região do Paí?. valorizando-se 
a capacitação estadual e muni
cipal para o exercicio das 
respectivas autonomias políti
co-administrativas. 

4.4 Deverá ser propiciada, 
portanto, uma progressiva par
ticipação da comunidade regio
nal e lo~l no planejamento e 
controle dos serviços e obras 
de saneamento de seu interesse 
direto, notadamente nos pro
cessos de decisão e fiscaliza
ção sobre produtividade, cus
tos, qualidade dos serviços, 
prioridades financeiras e pla
nos de investimentos. tendo 
como determinante para a defi
nição das prioridades, os in
dicadores de saúde e de meio 
ambiente. 

4.5 Em sua missão de orientar 
e fomentar o desenvolvimento 
do saneamento, a União deverá 
condicionar o seu apoio finan
ceiro às diretrizes seguintes. 
a serem adotadas pelas Unida
des .da Fe;!ç:leração_: 

a) articulação int9rinstitu
cional, inserindo o Saneamento 
no processo ê desenvolvimento 
regional inteçr9do, em coope
ração com as demais ações de 
saude. meio ambiente, recursos 
hidricos e desenvolvimento ur
bano e rura 1 ; 

b) incentivo à implantaçãO de 
soluções intermunicipais ou 
interestaduais conjuntas, me
dtante planos regionais inte
grados; 

c) apoio para a_ oQeração efi-_ 
caz. a ampliação necessária e 
a melhoria de produtividade 
das concession~rias estaduais, 
municipais e privadas, presta
doras de servi ço_s de saneamen
to- básico. 
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4.6 A União, por me·f o de uma 
estrutura institucional leve, 
ágil e dotada de pessoal qua
lificado, deverá cumprir o pa
pel impor~ante e indeclinável 
ae implantar e aperfeiçoar 
continuamente a Política Na
cional de Saneamento, desemp?
nhando ao mesmo tempo a missão 
de fomentar a capacitação pú
blica e privada das Unidades 
CB Federação nesse campo. 

4.7 Entre os instrumentos 
~ra sua atuação, recomenda~se 
a tlniáo: 

a) a instituição do PlirJo 
~inqúenal Nacional de sanea
mento, a ser elaborado a par
~ir de necessidades levantadas 
ea nlvel municipal e consoli
dadas sucessivamente em nível 
regional, estadual e federal. 
para apresentação ao Congresso 
Nacional no f;nal do primeiro 
ano de gestão de cada Presi
dente da República; 

b} a avali~ção sistemátlcã e 
publicação dos resultados do 
plano no desenvolvimento das 
Unidades da Federação, por 
mei·o de Relatório Anual sobre 
~A Situação da Salubridade Am
biental no Brasil", a ser ela
borado com o concurso de enti
~ não governamentais de 
renome, notoriamente especia-
1i%adas em levantamento e ava-
11ação técnico-gerencial de 
i~ormações sobre o saneamento 
e suas 1mpl icações, inclusive 
para a saúde pública e o meio 
ambiente, dando-se assim 
transparência às administra
ções envolvidas; 

c) a instituição do Conselho 
Nacional de saneamento, desti
nadO a manter permanente acom
panhamento e atualização da 
Poiitica Nacional de Saneamen
to_ mediante integracão dos 
rnlnistérios relacionadOs com a 
salubridade do meio ambiente, 
entre si e com segmentos re
presentativos da sociedade e 
das adm1nistrações estaduais e 
municipais; 

d) a instituição do Fundo Na
cional de saneamento - FSAN, 
des~inado a dar eficiência ge
rencial e económica à partici
pação financeira da União, em 
suas atividades de orientação 
e fomento do saneamento nas 
Unidades da Federação. 

5. Renovação e Desenvolvimento 
do Saneamento no Estado de São 
Paulo 

5.1 Para assegurar os benefí
cios do saneamento básico à 
totalidade da população pau-
1is~a. o Estado devera criar 
mecanismo fnstituctonal e fi
nancefro que lhe permita 
ar~icular-se com os muhiCTpios 
por meio de três modelos ge
renciais. descritos a seguir: 

a) gestão centralizada no Es
tado, através da Sabesp, na 
qua1iQade de empresa concessi
onária de serviços públicos de 
ãQua e esgotos, sob controle 
acionário estadual; 

b) gestão do município, por 
meio de entidade pública ou 
privada independente do Estado 
e vinculada por documento de 
autorização ou concessão fir
mado e fiscalizado pelo 
municipio; 

c) Gestão Mista. mediante so-
1uções conjuntas baseadas em 
planos regionais de ação 
integrada. constitui-se de 
subsistemas gerenciais de âm
blto regional, a cargo de en
tidade supramunicipal. para 
captação, adução. tratamento e 
fornec1mento de água no ataca
do aos municípios, bem como 
para interceptação, emissão e 
depuração de esgotos públicos 
e industriais no atacado. Sub
sistemas de âmbito municipal 
se encarregam de implantar e 
operar os rese~vatórios e re
des de distribuição de água. 
assim como as redes oe coleta 
de esgotos, coordenando tais 
programas com os serviços e 
obras de expansão urbana hori
zontal e vertical, pavimenta
ção. orenagem de água pluvials 
etc. , a .cargo dos respectivos 
municípios. 

Nota: recomend~-se que a con
cepção acima seja também ado
tada para os demais segmentos 
do saneamento, como, por exem
plo, resíduos sólidos e drena
gem urbana. 

5.2 o Plano Estadual Pluria
nual de Saneamento. buscando 
eqOidade, eficãcia e eficiên
cia nas ações estaduais de sa
neamento, deverá ser norteadQ 
pelas seguintes politicas 
gerenciais:_ 

a) dotações orçamentárias es
taduais para __ o saneamento 
deverá ser colocadas no FESB -
Fundo Estadual de Saneamento 
Básico. para apllcação em for
ma de investimento. mas e fun
do peroi_d_o. lsto é, o fundo 
deverá ser rotativo. de modo a 
gerar recursos financeiros 
permanentes e crescentes para 
o saneamento, a1ém de coibir 
improautividade na sua ap1ica
ção; 

b) em cada programa. o finan
Ciamento do FE$8 deverá ser 
acompanhado de contrapartida 
da entidade financiada, a fim 
Pe que esta tenha efetiva par
ticipação no empreendimento e. 
por outro lado, os recursos 
estaduais possam beneficiar 
maior número de_comunfdades: 

c) sem prejuízo do equilíbrio 
econômico-financeiro da enLi
dade, deverão ser instituídas 
tarifas diferenciadas para a-

tender à demanda dos segmentos 
menos favorecidos da popula
ção. b•m como para a melhor 
utilização dos recursos hídri
cos e do poLencial dos servi
ços de saneamento; 

d) para receber recursos do 
Estado, a entidade receptora 
deverá capacitar seu pessoal e 
promover, guando necessária, 
reorganfzaçao institucional a
provada em lei municipal, de 
modo a compatibilizar-se com a 
politica de conservação e uti
lização mais efic1ents das 
insta1ações existentes, antes 
de partir para obras novas 
destinadas a ampliações ~uan
t1tat1vas; 

e) em articu1acão com o Con
se1ho Regional dé Engenharia e 
Arqu1tetura-CREA/SP e outras 
entidades congêneres, o Estado 
deverá estabelecer exigências 
legais complementares para a 
qualificação profissional de 
dirigentes técnicos de sanea
~ento, principalmente para a
tiv1dades de operação e manu
tenção, levando em conta a 
magnitude e complexidade das 
atividaoes técnico-gerenciais 
correspondentes. a1iadas aos 
danos que a ação incompetente 
acarreta para o meio ambiente 
e a saúde pública: 

f) o Estado deverá assegurar 
financiamento para que municí~ 
pios, empresas concessionárias 
e indústrias façam o tratamen
to das águas residuárias. im
prescindível ao controle da 
poluição dos recursos hídri
cos; 

g) o Estado deverá fomentar a 
imp1antação de soluções con
juntas, prfncipa1mente nos mu
nicípios sujeitos à escassez 
de recursos hidricos. _mediante 
planos reQíonais integrados; 

~)_e~ articu1ação com os Mu
nlc1p1os·e a Uniao. o Estado 
deverá valorizar o processo de 
planejamento e decisão sobre 
med1das preventivas, ao cres
cimento caótico das msgalôpo-
1is e das grandes concentra
ções urbanas e industriais a 
fim de in1bir os custos soci
ais e sanitários que lhe são 
inerentes. O Estado deverá e
vitar, assim, a Comp1exidade e 
a magnitude quase insuperáveis 
das medidas corretivas que, 
caso contrário, ficam sob a 
responsabilidade do Poder Pú
blico e lne são cobradas pela 
sociedade, objeti"vando resol
ver problemas .de escassez de 
recursos hídricos, congestio
namento ffsico. dfficuldade de 
drenagem e disposição de esgo
tos, po1ui~o. enchentes, des
truição de áreas verdes. asso
reamento de rios, 'favelas e 
outras conseqüências da ina
dimplência governamental; 
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i) na estrutura estadual de 
saneamento deverá existir uma 
unidade essencialmente voltada 
para a prestação de auxilio a 
municipios, nos casos de com
provada impossibilidade finan
ceira para o desenvolvimento 
dos respectivos progr~mas. 
Para o exercício de suas atri-' 
buições. éssa unidade contará 
com recursos de dotações 
orçamentárias especificas. de
signadas em lei ou provenien
tes de subvenções ou doações, 
a serem contabilizadas separa
damente do FESB: 

j) as ações decorrentes do 
Plano Plurianual de saneamento 
deverão guardar compromisso 
com a e~u~ção sanitária da 
população e com a vigilância 
sanitária, observando a neces
sária compatibilidade com os 
registres epidemiológicos. 

5.3 A criação e o desenvolvi
mento de um mecanismo institu
cional e financeiro para o sa
n~amento~ exigidQ pelo artigo 
215 da.Constituição do Estado 
de São Paulo. podem ser enten
didos através de cinco razõeS 
principais: 

a) o Estado prec1sa ter um 
mecanismo que o capacite a 
prestar assistência técn1ca e 
financeira aos municlpios que 
estão fora da área de conces
são da Sabesp, a .fim de que o 
saneamento nesses municípios 
também se beneficie com o. seu 
prestigio e apoio, notadamente 
nas ãrticulações de recursos 
financeiros federais e inter
nacionais com contrapartida~ou 
ava1 da Fazenda estadual; 

b) o Estado deve preencher a 
lacuna institucional causada 
pela ext1nção do BNH e desati
vação do Planasa, cria'ndo uma 
hova organização institucional 
que assegure continuidade aos 
serviços de saneamento nos mu
nicípios operados pela Sabesp. 
figurando esta como uma impor
tante empresa concessionária. 
integrante de um cont~to es-
tadual autónomo, embora arti
culado com a Secretaria Nacio
nal de Saneamento e com outras 
entidades nacionais e 
internacionais; 

C) o Estado deve ter um meca·
nismo institucional e finan
ceiro capaz de equacionar o. 
apertei çoament-o -e- amp1-i aç-ão de 
programas em certos subsetores 
do saneamento que tem assumido 
importância crescente: coleta, 
tratamento e disposição de re
sídUos sólidos, drenagem urba
na e saneamento do ambiente 
urbano e rural; 

d) o Estado deve ter Um meca
nismo especializado capaz de 
exercer a coordenação executi
Vê reauerida para a preparação 
e implantação do Plano Esta
dual Plurianual do Estado e 

detalhando-o em nfve1 das di
retrizes orçamentárias e dos 
or_çamentos anuais sucess 'i vos; 

'e) o Estado deve ter um órgão 
ou entidade permanentemente 
voltado para o desenvolvimento 
integrado de seu sistema esta
dual de saneamento. fomentando 
ações dos setores público e 
privado e promovendo, em nivel 
municipal, estadual. federal e 
internacional, a indispensável 
articulayão em busca de recur
sos inst1tucionais, tecnológi
cos e financeiros. 

5.4 Para QUe a Organização 
Estadual para Desenvolvimento 
do Saneamento possa de fa~o 
existir e funcionar, recomen
da-se que o Estado promova i
mediatamente a criação de um 
coleg1ado, por ora denominado 
CSAN- Conselho Estadual de 
Saneamento, órgão estratégico 
de alto- nfvel, com funções 
normativas e de1iberativas, de 
avaliação e controle, presidj
do pelo titular da Secretaria 
de Estado de Saneamento e po
sicionado, na estrutura orga
nizacional, entre esse Secre
tário e o Governador, 

Considera-se recomendável que 
a CSAN tenha a seguinte compo
sição; 

a) secretários de Estado re
lacionados si~n1ficat1vamente 
com a sa1ubrl dade·· ambiental, 
nas ativi~ades de suas pastas; 

b) Secretário de Estado 
responsáveis pelo planejamento 
estratégico e .Pela gestão fi
nanceira do Estado; 

c) personalidades de notório 
saber! experiência gerencial e 
prest gfo. com sensibilidade 
para os problemas de saneamen
to~ como representantes de: 

administrações estaduais e 
m~nicip~is de saneament~; 

usuar1os e contribOinteS dos 
serviços de saneamento; 

administrações estaduais e 
recursos ~dricos e de meio 
ambiente; 

entidades de ~esenvolvimento 
te~nolõgico e gerenciâl. com 
des,empenho significa t i v o n~ 
campo do -saneamento"; • -·-- ---

entidades não-gove\namentais 
de consu1 teria; prestação de 
servfç9s concedidos. constru
ção e fabricação de produtos 
industriais. 

Cons.i der~ndo a:;; competências 
do CSAN. e essencial que haja 
uma representatividade campa~ 
tível com o necessário equilí· 
br1o politico-instituc1ona·, 
das decisões -envolv'idas. 

5.5 Na reestruturação do sa
neamento do Estado de São Pau
lo, a secretaria estadual 
responsável pelo saneamento 
deverá çumpr'ir as seguintes 
atribuições: 

a) a função de Secretaria E
xecutiva do CSAN; 

b) a elaboração de minuta de 
projeto de le1~ contendo a 
proposta para o P1ano Pluria
nua1 Estadual de saneamento, 
encaminhando-a ao CSAN; 

c) com o concurso de entida
des não-governamentais de re
nome, notoriamente especiali
zadas em levantamento e ava
liação técnico-gerencial de 
informações sobre o saneamento 
e suas implicações, a elabora
ção de relatõrio anua1 sobre 
"A Situação da Salubridade Am
biental no Estado de São 
Paulo", a ser apreciada e pu
blicada pelo CSAN; 

b) a realização anual de p1a
nejamentos, com a participação 
de representantes da socieda
de, de municípios~ da...SABESP e 
de outros entidades estaduais. 
a serem aprovadas .Pelo CSAN, 
relativamente ao componente em 
saneamento do plano pluria
nual, das diretrizes orçamen
tárias e do orçamento anual do 
estado; 

e) o fomento e coordenação 
executiva de recursos finan
ceiros para o sistema estadual 
de saneamento. incluindo: 

gestão do FESB, com apoio o
peracional em instituição. fi• 
nanceira especializada 
(BANESPA ou CEESP): 

articulação com fontes de 
financiamento. 

f) a assistência técnica e 
financeira aos municfpios não 
pertencentes à área de atuação 
da SABESP, com o concurso de 
entidades especializadas; 

Q) a formulação de políticas 
tecnico-gerenciais e a prepa
ração de documentação para as 
autoridades do estado articu
larem-se com d' ambiente exter
no ao sistema estadual de sa
neamênto, atavés de interfaces 
c~m os.Poderes Exe~tivo •• Le
!;J1Slatlvo e 1-)udiciario, o se
ter privado e a sociedade cl
vi 1. em niveis municipal. es
tadua 1 . fed.era 1 e i nternaci O"
nal. Atenção especial à conju
gação .de esforços _e recursos 
com a Secretaria Nacional de 
saneamento;· 

·h) o desenvolvlmen~o de sis
tema de informações sobre .sa
neamento, de interesse do es
tado; 

i) o fomento do programa de 
pesquisas e de desenvolvimento 
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tecnológico e gerenclal em sa
neamento, a cargo da CETESB, 
universidades. associações 
profissionais, empresas e con
su1~oria e outros: 

j} o fomento dos programas de 
desenvo1vimento técnico-geren
cia1 nas entidades concessi·o
nárias e nos serviços munici
pais de saneamento, com desta
que para o aumento de produti
vidade: racionalização do uso 
da água, controle de vazamen
tos, perdas· e desperdícios, 
além de modernização geren
cial: 

k) o fomento de programas de 
valorização profissional em 
saneamento, principalmente 
junto às entidades concessio
nárias e serviços municipais, 
bem como em organizações de 
saúde pública, de meio ambien
te e de r.ecursos hídricos; 

1) o fomento do,desenvolvi
rnento do mercado de trabalho 
para as empresas privadas do 
setor de saneamento~ mediante 
estudo contínuo sobre normas 
de qualidade técnica. normas 
para seleção e remuneração, 
critérios para participação em 
financiamentos. crftér1os e 
normas para a tuat;ão , como - em
presas consessionárias median
te Qarantias tarifárias satis
fatorias ao lado da competente 
fiscalização; 

m) promoção da 
participativa dos 
compõem o sistema 
saneamento: 

integração 
grupos que 
estadua"i de 

usuários dos seviços de sane
amento;. 

concessiOnárias e os 
municipais ou estaduais 
tadores de serviços de 
mente; 

órgãos 
pres

sanea-

organizações para or1entação 
superior e para contro1e da 
qua1idade e dos preços dos 
serviços de saneamento; 

firmas consultoras construto
res. fabricantes e fornecedo
res de materiais, equipamentos 
e serviços de san_eamento; 

entidades de pesquisa. ensino 
e desenvolvimento tecnológico 
e gerencia1 em saneamento; 

órgãos gestores de recursos 
hídricos e .demais recursos am
bientais pertinentes ao campo 
de atuação do saneamento; 

órgãos gestores de recursos 
financeiros para o saneamento 
e outros que venham a ser 
caracterizados. 

ANEXO 

P~og~ãma do seminã~io sob~e a 
Renovação e o Desenvolvimento 
do saneamento do Pais. 

Local: Instituto de Engenharia 
!'le São Paulo · 

Cata: 14 e 15 de maio de 1990 

Dia 14-5-90 - Segunda-Feira 

8h30min - Inscrições 

Sho - Resumo dos tópicos fun
damentais sobre os temas tra
tados no dia anterior 

or. Eduardo R1omey Yassuda 1 
Diretor do Departamento de 
Meio Ambiente do Instituto de 
Engenharia de São Paulo , 

9h30minh 
Abertura 

Sessão So 1 ene de 1 Oh ..;... I nterva 1 o 

Participação: presidentes ou 
representantes das entidades 
ou associações. promotoras e 
organizadoras do seminário au
toridades municipais, estadu
ais e federais representantes 
do poder legislativo 

10h- Exposições 

1,... Bases 1 nst i tuci ona is para o 
saneamento do Pafs e no Estado 
de são Paulo/ O~. Paulo Be· 
zerril ~únior- ABES/IE/SESP 

2. Programa Nacional de sanea
mento 1 c~. Walter Annicchino 
- Secretário Nacional de sane
amento. Ministério da Ação So
cial 

11h30min ~Debates 

12ho - Intervalo para almoço 

14ho - Painel sobre a atuação 
d~ governo de São Paulo e dos 
Mun1cfpios no sanemamento 
Bás1co 

Expositores: 

o~. Mãrfo Pero Tino
co, representando o Dr. Laura 
Pé~fcle~~ Presidente da SABESP 

"A visão da SABfSP" 

Dr. Paulo D'Andréa i Prefeito 
de Limeira 

"A visão dos municfpios" 

Debatedores: 

Dr. A~naldo ~ardim i Deputado 
estadual 

Prof. Benoit Almeida 
rett i I ·Departamento 
hidráulica e saneamento 
cola Politécnica da USP 

Vi eta
de 

da Es-

Dr. Marcos Helano Fernandes 
Montenegro I Presidente da As
sociação Naciooa1 dos. Serviços 
Municipais de Agua e Esgoto 
ASSEMAE 

Dr. Carlos Uosé B. Berenhau
ser I Representante da Asso
ciação Paulista das Empresas 
de Consu1toria em saneamento
APECS 

16ho- Intervalo 

10h30min Reunião em grupos 
de trabalho para discusão dos 
temas tratados no dia anterior 

12h30min - Intervalo para a1L 
moço 

14h30min Relato em plenário, 
dos grupos de trabalho 

16h30min - Intervalo 

17h30min Designação da Co
missão de Redação do Documento 
de Conclusões e recomendações 
do ·seminário a ser enviado ao 
Governo, ao Congresso Nacional 
e à Assembléia_ Legislativa do 
Estado de São Paulo 

17he30min. _ Sessão Solene de 
Enceramento 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Mesmo correndo o ris
co de ter que prorrogar ex 
officio esta já tão prorrogada 
sessão, eu nao poderia deixar, 
como Presidente, de, antes de 
pronunciar as palavras rituais 
do seu encerramento, congratu
lar-me mais uma vez com a tra
dição das nossas tertú1ias de 
sextas-feiras, pelo alto nfvel 
dos assuntos e pela alta cate
goria dos que versaram tais 
assuntos, como o problema do 
desenvolvimento científico e 
tecnológico. que o Senador 
Francisco Rol1emberg nos trou
xe. Não canso de repetir: sem 
que a ciência e a tecnologia 
sejam atendidas devidamente 
neste Pafs. em todos os senti
dos. sobretudo a pesquisa 
cientffica e a tecnologia de 
ponta. não atingiremos o de
senvolvimento. Direi mesmo que 
nenhum pais conserva a sua 
própria soberania. 

Também o pot-pou~ri a que nos 
acostumou o nosso Senador Ju
tahy Maqalhães passou a ser 
uma trad1ção nesta Casa. Já 
disse a S. Ex~. na liguagem 
colonizada do pessoal de tele
visão. que ele está sendo uma 
espécie de anchonman dos gran
des temas nacionais neste Con
gresso. 

O SR. PRESJDENTE (Pompeu de 
Sousa) - A Presidência recebeu 
a mensagem n~ 198, de 1990 (n~ 
750/90. na o r i ~em), do Pres i

16h30min 
Plenário 

D~bates 

Ola 15-5-90 - terça-feira 

\dente da Republica, de 18 do 
o \' corr~nte, comvn"r cando que se 

áusentará do Pafs no períoáo 
,de 21 a 26 de outubro. com 
destino a Portugal. 



Sábado 20 DIÁRIO DO CONGRESSO.NACIONAL (Seçao II) Outubro de 1990 5763 

É a seguinte a mensagem 
recebida! 

MENSAGEM NO 198, DE 1990 
(nQ 750/90, na origem) 

Excelentfssimos Senhores Mem
bros do Senado federal, 

Tenho ·a honra de informar 
Vossas Excelências de que de
ver~i ausentar-me do País no. 
per1odo de 21 a 26 de outubro, 
para realizar visita oficial a 
Portugal, a convite do Presi
dente Mário Soares. Visitarei 
Lisboa nos dias 21 a 23 de ou
tubro, e as cidades do Porto e 
Guimarães em 24 do mesmo mês. 

2. Ressalto a importância 
singular deste visita de Esta
ao, que tem como objetivo re
forçar os laços que ligam os 
dois países. Os Governos por
tuguês e brasileiro conferem 
caráter especial às relações 
bilaterais, que se destacam 
não apenas pela intimidade e 
afetividade de que se reves
tem, mas também pela crescente 
relevância económica, no hori
zonte da integração européia 
de 92. 

~- Manterei conversações com 
o Presidente da Repúb11ca Por
tuguesa e com o Primeiro
Ministro de Portugal, alãm de 
ser recepcionado por altas au
toridades daquele pais. Serâ 
esta a primeira vez. desde 
1922, em que se encontram os 
Presidentes do Brasil e Portu
gal em pleno desempenho de 
seus mandatos após eleições 
democráticas pelo voto dire.to. 

4. Estou convencido de que 
minha visita significará opor
tunidade excepcional para uma 
exposição das grandes linhas 
da po11tica formulada pe1o·meu 
governo. bem como ocas1ão pri
vilegiada de imprimir às rela
ções com Portugal a densidade 
que delas esperamos. 

Brasília, 18 de outrubro de 
1990. -Fernando Collor. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -A Presidência designa 
para a Orde.m do Di a da Sessão 
Ordinária a realizar-se 
segunda-feira, às 14 horas e 
30 minutos, a seguinte· 

ORDEM DO DIA 

- 1 -

PROJETO DE DECRETO LEG<SLATIVO 

N.2. 8, DE 1990 

(Incluíao em Ordem 
do Dia nos termos 

do art. 376. e, do 
Regi~ento Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Decreto Leg·islativo 

n.2. 8 de 1990 (n~ 75/89, na 
Câmará dos Deputados.), que a
prova o texto da alteração do 
convênio constitutivo do Banco 
Interamericano de Oesenvolvi
mento - BID, adotado p·ela As
sembléia dos Governadores. em 
24 de dezembro de ·1987, com 

•voto favorável do Governo bra
sileiro. mediante Resolução 
AG-8/87 (dependendo de 
parecer). 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Nada mais havendo a 
tratar. vou encerrar a presen
te sessão. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 
12 ho~as e 55 minutos.) 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

COMISSÃO ~O DISTRITO FEDERAL 

Ata da 11a Reunião. 
em 19 de junho de 1990 

Às onze horas do dia dezenove 
de junho de mil novecentos e 
noventa, na Sala de Reuniões 
da Comissão, Ala Senador Ale
xandre Costa. sob a Presidên
cia do SenaOor Mauro Senevides 
e com a presença dos Senhores 
Senadores: .Fr-ancisco Ro11em
berg, Maurício Corrêa, Aureo 
Mello. Meira Filho, Pompeu de 
Sousa. João Calmon. Carlos 
Oe'Carli, Mauro Borges Filho. 
Ronaldo Aragão e Húmberto Lu
cena, reúne-se a Comissão do 
Distrito Federal. Deixam de 
comparecer po~.motivo justifi
cado os Senhores Senadores: 
Aluizio Bezerra. Irapuan Costa 
Júnior. Márcio Lacerda, Nabor 
Júnior. Odacir Soares. Edison 
LobãO, João Lobo. L6ur i va 1 
Ba'ptista. A1mir Gabriel, Cha
gas Rodri2ues, João Castelo e 
Ney Maranhao. Iniciando a ses
são o Senhor- Presidente dis
pensa a 1 e i tura da' ata ante
rior. que é dada como aprovada 
e solicita· que seja iniciada a 
projeção do filme elaborado 
pela equipe da Codeplan, sobre 
o Plano Diretor dQ Distrito 
~ederal. conforme o ltem 1 da 
pauta. Ao término da exibição 
do filme, o Senhpr Presidente 
convida o ex-Comandante da Po
licia Militar do Distrito fe
deral, Coronel Almir Maia para 
pres~ar esclarecimentos rela
tivos ao incidente ocorrido 
entre membros da Policia Mili
tar e o Deputado Federal Fer
nando cunha. Após o relato de
talhado do acontecimento. o 
Coronel Almir Maia expôs à Co
missão do Distrito Federal. as 

'providências que foram tomadas 
p-or e1 e como Comandante .da Po-
lícia Militar. encaminhando, 
i ncl us i v e. docUmentação sobre 
o 1ncidente. Encerrado o de
poimento. o senhor Senador 
Mauricio Corrêa pede a palavra 

' aaa~ XDP' '?'\ ~ '}'"-' 'S\G· 

para so1icitar à Presidência 
para constar nos Anais do Se
nado a entrega dos documentos 
à Comissão. que esclarecem de 
forma definitiva o fato 
ocorrido. Usar.t da palavra tam
bém, os Senhores Senadores 
Francisco Rollemberg e Meira 
Filho, que ficam satisfeitos 
com o depoimento do Corone1 
Almir Maia~ dando o caso por 
encerrado. A seguir, o Senhor 
Presidente. Senador Mauro Be-

d~vi~;:co:~~~~~~~ eaad~~e~;nr~ 
tens restantes da pauta por 
falta de quorum regimental 
para a apreciação dos mesmos. 
Nada mais havendo a tratar. a 
Presidência encerra a sessão, 
determinando que as notas 
taquigráficas sejam anexadas a 
esta ata lavrada por mim. An
tônio Carlos Pereira Fonseca, 
Secretário da Comissão. que 
após lida e aprovada será as
sinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA t1D REUNIÃO 
DA COMISSÃO DO DISTRITO FEDE
RAL, REALIZADA EM 19 DE JUNHO 
DE 1990, SOBRE O INCIDENTE O
CORRIDO ENTRE MEMBROS DA POLi
CIA MILITAR DO DF E O DEPUTADO 
FEDERAL FERNANDO CUNHA. 

Dep-oente: Coronel ALMIR. MAIA, 
Ex-comandante da Polícia Mili
tar- do DF 

~ integra do acompanhamento 
taqufgrâfico 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bane
vides) - Declaro instalada a 
reunião e aguardo a presença 
dos Srs. senadores para garan
tir o quorum mínimo previsto 
no Regimento, na Resolução n~ 
157, que são 11 Srs. 
senadores. 

A Presidência esclarece ao 
nobre Senador- Francisco R.ol
lemberg um fato que 'já é do 
seu conhecimento: que a reu
nião simultânea de várias Co
missões.. permanentes sempre 
traz à Comissão do DF a.l gumas 
dificuldades para o inic.io dã 
Reunião na hora aprazada, Ago
ra mesmo, a Comissão de Rela-· 
ções Exteriores ouve a_ Em~al
xador Alberto Costa e Silva, 
indicado para um posto 
diplomático _dos mais diffceis 
na Colômbja, onde a movimenta
ção do_narcotráfico tem gerado 
uma ser_ie de inqu'ietaçõe_s nãq 
apenas para a America Latina, 
mas para õ próprio mundo, pela 
distribuição de cocaína e as 
implicações diss~ decorrent~s .. 

Integrante que sou da Comis
são de Relações Exteri ore_s, 
também tenho qUe participar lá 
e cá dessas atividades da nos
sa Comissão e Oa própria Co
missão de Relações Exterlores, 
garantindo o quorum que com a 
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minha saída praticamente se 
desfalcou. 

Vamos, então, aguardar a che
gada dos 11 membros da comis
são para que ouçamos a~ui o 
ex-comandante da Policia Mili-, 
tar e o Deputado Fernando Cu
nha, que deverão se reportar 
sobre matéria constante da 
convocação que lhes foi feita. 

Posteriormente, vamos assis
tir- à e':'ib'tção de um vídeo e
laborado pela. Codeplan e que 
vem sendo aguardado realmente 
com muita ansiedade, engloban
do as diretrizes do P_lano Di
reter de Brasília. trata-se de 
uma matéria da maior importân
cia que decorre de uma norma 
constitucional que agora se 
cumprirá. E nós esperamos que 
a exibição· desse video possf
bilite aos membros da Comissão 
do Distrito Federal um correto 
entendimento do trabalho que 
até aqui foi procedido pela 
Codeplan de uma forma extrema
mente dedicada. Presentes es
tão aaui o Presiden~e e Dire
tores da Codep1an e, n~tural
mente. a Presidência espera a 
compreensão dos presentes para 
um fato que é decis1 vo na rea
lização dos nossos trábalhos, 
que é o quorum de 11 senado~ 
res? p~ra dar início efet1vo 
às discussões. aos debates e à 
projeção já programada. 

Reabro os trab~lhos da pre
sente reunião-voltando a ex
plicar aos presentes. senado
res Pompeu de Sousa. Mauricio 
Çorrêa. Francisco Rollemoerg, 
Aureo Mel lo e Meira Filho que 
alguns senadores desta comis
são - os senadores Chagas Ro
drigues, Afonso Sancho e Uar
bas Passarinho- permanecem na 
reunião secreta da Comissão de 

'Relações Exteriores que, nesta 
ocasião. examina a indicação 
de 3 embaixadores. sendo que 
uma dos que dialogam com_os 
senadores é atua1mente Embai
xador em Portugal e candidato 
à Embaixada da Co1ômb1a. 

Neste momento. a Colômbia, 
por razões óbvias, assume uma 
posição de muita importância 
em razão das diflculdades na 
área do narcotráfico e há ne
cessidade de a comunidade 1n
ternac1ona1 oferecer o seu a-. 
poio ao combate que aquele 
pais vem travando as mais 
dramáticas repercussões. como 
a morte de candidatos à Presi
dência da República. etc. En
tão. em razão disso. 4 dos 
membros desta Comissão perman
cem na Comissão de Relações 
Exteriores, mas comprometidos 
a virem imediatamente a este 
plenário para participar dos 
d~bates de hoje. E como já ~s~ 
tao presentes 6 com esses 4 
são 10, e com o comparecimento 
já prometido de mais 2, n6s 
totallzaremos 12 Srs. senado
res presentes nojé a esta 

reunião. Portanto, vamos dar 
início efetivamente aos nossos 
trabalhos. 

O ·sR. POMPEU DE SOUSA - Sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene
vides) - Pela ordem. concedo a 
palavra ao eminente Senador 
Pompeu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - En
quanto aguardamos que se ini
ciem os trabalhos, já que está 
programada justamente a exibi
ção de ·um vfdeo que deve ser 
muito 'i.nteressante- já o co
nhecemos, inc1usive- gostaria 
de encaminhar a V. Exa e a 
esta Comissão um requerimento 
de informações ao Governador 
do Distrito Federal quanto às 
prov~dências relativas à ins
talação da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal. 

Sabemos nós que a Câmara Le
gislativa do Distrito Federal 
tem que ser instalada no iní
cio do próximo ano, do ano de 
1991. Esta comissão. na verda
de. hoje faz um pouco o papel 
de _Câmara Legislatlva, embora 
o Senado que o seja, mas faz 
um papel de comissão múltipla. 
comissão polivalente para o 
Senado, como Câmara Legislati
va provisória, até que esta se 
insta 1 e. 

Eritão, temos uma grande res
ponsabilidade na instalação da 
Câmara Legislativa permanente, 
que deve ser eleita a 3 de ou
tubro, e se intalará já no co-
meço do próximo ano. 

Então. é um requerimento que 
me parece altamente pertinen
te, pedindo ao Governador que 
nos informe sobre todas as 
providências que o Executivo 
está adotando para, a instala
ção dessa Câmara Legislativa, 
porque há toda uma operação de 
1nfra-est~utura que precisa 
ser. sem dúvida, agi 1 izada 
para que a Cãmara. no começo 
do ano próximo, possa assumir 
o seu papel relevantíssimo na 
vida desta Cidade_. 

O SR. PRESIDENTE ·(Mauro Bens
vides) - Esta Presidência aco
lhe o pedido de informações do 
Senador Pompeu de Seus~. e se 
dispensa de submete-la ao 
Plenário já que, de plano, de
cide enCaminhá-la à apreciação 
do Governador do Distrito• 
FederaL 

Apenas. a Presidência escla
rece que está tramitando um 
projeto de estrutura, de orga
nização de pessoal da Câmara 
Distrital de Brasília, e oRe
lator __ dessa matéria é o emi
nente Senador Mauricio Corrêa, 
que. salvo e~gano, como Rela
tor~ vai apresentar um substi-

tutivo â redação original. 
conseqüentemente isso eviden
ciando a preocupação da Comis
são do DF. com essa providên
cia que é dotar a Câmara Dis
trital de condições de funcio
namento imediatamente após a 
sua instalação no dia 1 2 de 
janeiro de 1991. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. 
Presidente, gostaria de pedir 
vênia para dizer Que não igno
ro essa circunstância e, 
aliás, no meu requerimento, na 
sua justificação. isso é 
mencionado. Apenas, me dispen
sei de ler o requerimento in
tegral e a justificação, para 
poupar o nosso tempo. Mas, na 
verdade. há várias outras·pro
vidências estruturais, não a
penas de pessoal, para a ins
talação da Câmara Distrital do 
Distrito Federal. e isso é im
portantfssimo e urgentissimo. 

O SR. PRESIOENTE (Mauro Sena
vides) - E por ter entendido o 
objetivo. o alcance da propo
sição de v. Ex~. é ~ue o Pre
sidente, de plano, decidiu 
acolhê-lo e diligenciará o seu 
imediato encaminhamento ao Go7 
vernador do Distrito Federal. 

A Presidência comunica que se 
acham neste Plenário o Presi
dente da Codeplan, Dr. Paulo 
de Melo Zimbres; o Oiretor
Técnico, Dr. Geraldo Nogueira 
Batista; e o Diretor de 
Informática, Dr. Vosé Renato 
Frota Ribeiro. 

A Codeplan. há cerca de 3 se
manas. fez a distribuicão~ 
numa solenidade realizadá no 
Auditório Nereu Ramos. de um 
vídeo com as diretrizes do 
P1ano Diretor de Brasilia; e. 
numa deferência a esta Comis
são, nós. Senador Pompeu de 
Sousa e eu. estivemos presen
tes lá -no Auditório Nereu Ra
mos à solenidade de entrega 
desse vi deo, com _a presença 
também do Governador Wanderley 
Valllm, assistimos ã exi'b,'ção 
desse vídeo. Mas, a direção da 
Codeplan, a nosso convlté, en
tendeu que seria oportuno exi
bir esse vfdeo formalmente, 
aqui,' para os membros da Co
missão do Oístrito Feder~l. a 
fim de aue todos n6s pudésse
mos conhecer o trabalho que 
foi levado a efeito pela Code
p1an, objetivando recolher da 
comunidade aquelas diretri~es 
que orientariam o Pl~no 
Diretor. 

Portanto, vamos exibir e$se 
vídeo e, logo em seçuida. va
mos ouvir a exposiçao do Coro
nel Maia, ex-comandante da Po
lícia Militar, que faráuma 
exposição sobre fatos que se 
registraram em Brasília, há 
cerca de 60 dias. envolvendo o 
Deputado Fernando cunha, aue 
concomitantemente, também, de
veria se manifestar. ou deverá 

• 
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se manifestar, nesta reunião. 
Até o presente momento o Depu
tado não chegou à Comissão. 
apesar de ter sido formalmente 
convocado. Enquanto se proces
sa a exposição, a Presidência 
vai, através de sua Secreta
ria, ouscar informações sobre 
se o Deputado confirma ou não 
a sua presença para que, si
multaneamente, exponha o seu 
ponto de vista, da mesma forma 
como o fará o ex-Comandante da 
Polícia Militar de Brasília. 

Portanto. a Codeplan pode i
niciar. neste momento, a pro
jeção do vídeo. 

O Oiretor das Comissões, Dr. 
Luiz Paulo, informa que o De
putado Fernando Cunha se en
contra em Goiânia. 

S. Ex~ comunicou à Secretaria 
da Comissão que não poderia 
estar presente ã exposição de 
hoje. alegando que, com mais 
anterioridade, se prontificara 
a comparecer. Mas o fato de eu 
ter estado doente quando de 
uma determinada reunião e, na 
seguinte, termos perdido a co
laboração do grande Senador 
~uiz Viana Filho, e portanto, 
o Senado ter estado de luto 
por 3 dias - inclusive no dia 
do falecimento, uma terça
feira -em razão disso. o De
putado e o Comandante não com
pareceram a esta Comissão. 
Surgiu, então a oportunidade 
de se fazer esta exposição du-
rante a reunião de hoje. ' 

A Presidência convida, neste 
momento, o Presidente da Code
plan para assistir, ao lado da 
Presidência, à exibição deste 
vídeo, que decorreu da sua a
tuação dinâmica à frente da
quele órgão do GDF. 

Logo, o Dr. Paulo Zimbres vai 
sentar-se ao lado da Presidên
cia neste momento. {~ausa} 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene
vides)- Vimos. ass_im, a exi
bição desse vídeo. 

Embora o Senador _ Pompeu de 
Sousa e eu já tivéssemos, ofi
cialmente representando a-Co
missão, assistido à exibição 
do video no primeiro momento 
em que foi conhecido da opi
nião públ1ca, no Auditório Ne
reu Ramos, com a presen9a das 
autoridades de Brasflla~ não 
posso. nestB .momento, deixar 
de expressar. em nome da Co
missão.· os nossos agradecimen
~os por esta aeferência, so
bretudo ao Dr. Paulo Zimbres, 
que, realmente, com a sua e
quipe altamente qualificada, 
com o seu Diretor-Técnico, Dr. 
Geraldo Nogueira Batista, com 
o Diretor de Informática, Dr. 
Uosé Renato, a Codeplan mos
tra, sem dúvida. a qualifica
ção do seu corpo técnico e a 
disposição de trazer um tema 

de indiscutível relevância 
para o conhecimento dos mem
bros da Comissão do Distrito 
Federa 1. 

Portanto, ao agradecer ao Dr. 
Paulo Zimbres a sua presença e 
de toda a sua equipe, desejo 
cumprimentá-lo pelo video que 
acaba de ser exibido e fazer 
votos para que os trabalhos 
relacionados com o Plano Dire
tor de Brasília tenham conti
nuidade e a próxlma Àssemb1éia 
Distrital encontre realmente 
um traba1ho à altura dessa 
qualificação técrr1ca que nós 
agora constatamos no trabalho 
inicial, levado a efeito pela 
Codeplan. 

Dessa forma, Dr. Paulo Zim
bres. os agradecimentos da Co
missão do Distrito Federal. 

Senhores Senadores, de con
formidade com a pauta elabora
da. deveremos ouvir o Cel. Al
mir Maia Ribeiro, ex
Comandante-Geral da Polícia 
Militar do Distrito Federal. 
convocado que foi nos termos 
da Resolução n~ 157. E aten
dendo a requerimento do emi
nente Senador Mauricio Corrêa. 
o Governador Wanderley Va1lim 
da Silva oficiou à presidên
cia, apresentando o Coronel PM 
Almir Maia Ribeiro, para que 
s .: Ex c. expusesse aqui aqui 1 o 
que, a seu juízo-, representou· 
o fato objeto da convocação. 

A presidência recorda que, em 
uma decisão anterior. a comis
são estabeleceu que, simulta
neamente, deveria prestar es
clarecimentos em uma mesma 
reunião o Cel. Maia e o Depu
tado Fernando cunha, que foi 
envolvido naqueles aconteci
mentos que serão apreciados 
pela comissão. 

O Senador Irapuan Costa Jú
nior, membro desta comissão. 
solicitou que a simultaneidade 
dessas exposições ocorresse no 
âmbito da comissão. naquele 
momento, a Comissão do Distri
to -Federal acolheu a sugestão 
do Senador Irapuan Costa Jú
nior, _ que, lamentavelmente, 
está ausente desta reunião. 

A presidência consulta os e
minentes Senadores presentes, 
Pompeu de Sousa. Maurício Cor
rêa. Francisco Ro1lemberg, Au
reo Mel lo e Meira Filho sobre 
essa dificuldade de ordem 
regimental. Não estando pre
sente o Deputado Fernando Cu
nha e nem o Senador Irapuan 
Costa Uúnior, que foi o autor 
do requerimento, solicitando a 
simultaneidade. a presidência 
consulta a comissao sobre se 
deve iniciar a audiência do 
Coronel Maia. independentemen
te da presença do Deputado e 
ao- Senador interessados, am
bos. em acompanhar estes de-

poimentos, ou se o farfamos em 
uma outra ocasi'ão? · 

Desejo que se manifeste o Se
nador Pompeu de Sousa. 

O SR. POMPEU OE SOUSA Sr. 
Presidente, par-ece-me que este· 
assunto já foi muito adiado, 
houve adiamento sobre adiamen
to e, antes que esse tema caia 
em prescrição~ acho qu~ deve
mos ouvir, nos os que estamos 
presentes, inclusive o autor 
do requerimento~ que. se não 
me engano, foi o próprioÉSena
dor Maurício Corréa. pena 
que os outros interessados não 
possam estar presentas. mas 
foram avisados disso. Acho que 
a comissão lucrará com a au
diência do Coronel. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene-
vides) Senador Maurício 
Corrêa. 

O SR. ·MAURÍCIO CORR~A -Sr. 
Presidente, data venia, isto 
aqui não é um procedimento 
contencioso. em que devemos 
ouvir uma parte, mas ouvir a 
outra. O Coronel Almir. Maia 
está aqui para dar uma expli
cação, que ele nunca teve o
portunidade de dar ao Senado. 

Houve uma abrupta demissão, 
exoneração do Comandante da 
Polícia Militar e ele quer di
zer o que foi feito. Depois, 
se o Deputado quiser, que ve
nha expl·icar. Agora, não é 
justo que. já se tendo progra
mado esta reunião, por várias 
vezes adiada, em razão inclu
sive de superveniência de fato 
que o determinou, a verdade é 
que se encontra aqui o Coro
nel. que vai explicar o que 
aconteceu. Posteriormente, se 
o Oeputado quiser, que venhat 
se não quiser, a.explicação ja 
estará dada. Muito mais p9ra 
satisfazer a consciência de um 
cidadão, que exerceu o carQo 
de m1lita~ durante muitos a
nos. e que foi demitido suma
riamente, sem que sequer fique 
reg-istrada aQui a razão pela 
qual isso aconteceu. Se ele 
praticou incúria, se ele foi 
desonesto, se ele for um mili
tar que desonra o seu passado, 
ou se isso deve ser registrado 
aqul. 

Mas não se trata de estabele
cer um confronto, um processo 
contencioso, para saber se tem 
culpa "a", se tem culpa "b", o 
fato está consumado. Quem foi 
exonerado ho o Coronel Almir 
Maia, da Policia; não existe 
mais nada que di~cutir sobre 
isso, é um ato discricionário 
do' Governador. - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene
vides) - Com a palavra o nobre 
Senador Francisco Rollemberg. 
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O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
A minha opinião é que o fato 
Jâ foi resolvido, não há nada 
rnais a esclarecer, inclusive 
por~ue o Coronel Almir Maia já 
foi de$tituído. Eu fiz parte 
da comissão que foi conversar 
com o Governador, e o Governa~ 
dor explicou-me que a demissão 
do Coronel Maia não tinha nada 
a ver com o problema do Depu
tado Fernando Cunha, era ape
nas um remanejamento geral que 
ele estava fazendo no secreta
riado do Distrito Federal. 

O caso já teve uma solução: 
para mim é indiferente, tanto 
faz. como tanto fez. Acho que 
não vai acrescentar nada a 
esta comissão, nem ao Coronel 
Maia, o seu depoimento, mas 
fica a •critério da presidên
cia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene
vides) - A presidência escla
rece ao nobre Senador Rollem
berg que o _que està sendo 
questionado e sobre se o de
poimento do Coronel Maia deve 
processar-se, ausente o Depu
tado Fernando Cunha e o Sena
dor Irapuan Costa Júnior, que 
requereu a simultaneidade do 
oepoimento; é isso que a pre
sidência deseja saber. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
Sobre isso o Senador Mauricio 
Corréa foi multo preciso. não 
hà um contencioso, foi por 
isso oue eu disse que tanto 
faz como tanto fez; poderá. de
por. já que ele se encontra 
aqui, mas acho que não vai a
cres"centar nada à comissão. 
nem ao fato. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Sena
vides)- Senador Áureo Mello 

O SR. Ã~REO MELLO - Sr. Pre
sidente, entendo da mesma ma
neira que o Senador Maurício 
Corrêa. entendo que deve ser 
dada essa oportunidade de se 
ouvir o Coronel Maia, para que 
ele dê a sua versão, que já 
será um documento que será a
fixado aqui e gravado por to
dos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bens
vides) - Eminente Senador Mei
·ra Filho? 

O SR. MEIRA FILHO- Ratifico 
a mesmõ!'; pos i çã.o do Senador 
Fr~ncisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro @ene
vides) - Senado assim, por 
três votos a do1s, nós vamos 
então proceder neste instBnte, 
ao depoimento do Coronel Maia. 
A exposição do Coronel Maia 
não é proprjamente um depoi· 
rnento, é uma exposição sobre 
fatos que se registraram aqui 
em Brasflia, envolvendo o De
putado Fernando Cunha. 

Convido o Coronel Maia. ilus~ 
tre integ~ande da Polfcia Mi
l i tar · de Brasí1 i~. para que 
tenha assento à esquerda da 
Presidência e possa, logo a 
seguir, iniclar a sua exposi
ção perante esta Comissão do 

,Oistr1to Federal; lamento que 
estejam presentes apenas seis 
Srs. Senadors, em razão dos 
motivos que foram invocados no 
início dos nossos trabalhos. 

A Presidênçia concede. então, 
a palavra aa Coronel Maie. An
tes de fazê-1o, desejo escla
recer aos presentes que ao se 
registrar o epis6dfo, envol
vendo o Dep~tado Fernando cu
nha e a Policia Militar, o 
fato foi re1atado a esta Co
missão pelo Senador Irapuan 
Costa Oúnior e. naquela oca
sião, foi aprovada uma decisão 
para que uma comissão de sena
dores visitasse o Governador 
de Brasflia e pedisse as. Ex~ 
providências que garantissem. 
sobretudo, a imunidade do Par
lamentar, aue teria sido se
riamente ameaçado, a julgar 
pela manifestação· do próprio 
Presidente óa Camara, Deoutado 
Paes de Andrade, e entendemos 
que seria indispensável que s 
C.omissão do D-istrito Federal, 
enviando seus re~resentantes 
ao Governo de Brasf1ia, pudes~ 
se ouvir do Governador as pro
vidências que estavam sendo 
exigidas, até mesmo para se 
oferecer à outra Casa do Con
gresso Nacional, alcançada por 
um dos seus membros. A expli
cação é necessãria à elucida
ção destes fatos. 

Para fa1ar sobre isso é que 
vamos, neste momento, ouvir o 
Coronel Almir Maia, um dos 
destacados oficiais da briosa 
Polfcia Militar de Brasflia, 
que tem Seus quadros militares 
extremamente competentes e 
qualificados e tem trabalhado 
enfaticamente para garantir a 
segurança na Cap i ta 7 da 
República. 

A Presidência esclarece, por 
outro lado, que será resguar
dado o direito do Deputado 

~~~~~ãgo,~uj~aq~~·a8~~ s~u~~~ 
cidiu soberanamente -. compa
recer e prestar também as in
formações de sua a1çada. com 
bas'e. é lógico. na exposição 
que será feita pelo Coronel 
Maia. A Presidência dará ciên
cia. ao Deputado. através da 
Secretaria da Mesa, 

Com a palavra o Coronel Maia. 

O SR. ALMIR MAIA - Exm~ Sr. 
Pf-esident·e da Comissão do Dis
trito Federa1, ilustre Senador 
Mauro Senevides, Exm~s Srs. 
Senadores. membros da Comissão 
Distrito Federal: 

Inicio o meu depoimento, a
gradecendo a v. Ex~s a oportu-

• 

nidade de aqui comparecer e 
discorrer sobre as providên
cias tomadas pelo Comandante
Geral da Polfcia Militar do 
Distrito Federal, acerca de 
fatos que envolveram o Deputa
do Fernando Cunha no dia 13 de 
março do ano corrente. 

No dia 14 de março. tão 
logo tornef conhecimento, por 
intermédio do Secretário de 
Segurança Púb1ica, da ocorrên
cia envolvendo o Deputado·Fer
~ando Cunha e uma guarnição da 
Cia. de Policia Rodoviária na 
BR-50 (Brasfl ia Anápol is}, 
nas imediações de Samambaia, 
determinei - através de memo
rando - que o Subchefe do Es
tado Maior da Corporação, Gel. 
Arivaldo Arfones Bastos, pro
cedesse à apuração do fato e 
me apresentasse um relatório 
conclusivo. 

Desejo explicar. neste momen
to, o porquê da designação do 
Cel. Ariva1do Ariones Bastos. 
Ao ser compelido pelo sr. 
Secretário de Segurança Públi
ca. em aue pese a Po11cia Mi
litar não ser subordinada à 
Secretaria de Segurança Públi
ca. e1a vincula-se à Secreta
ria para efeito de emprego na 
manutenção da ordem pública e 
polictamento ostensivo, ~á que 
somos suoord1naoos adm1n1stra
tivamente ao Governador, En
tretanto. ~o ser instado pelo 
Sr. Secretário de Segurança 
Pública para que apurasse do1s 
fatos envolvendo Parlamenta
res. um deles o Deputado Luiz 
Fernando e, o outro, o Deputa
do Fernando cunha. designei 
aue o meu Chefe do Estado Mai
or. atual Comandante-Geral da 
Corporação. apurasse a ocor
rência envo1vendo o Deputado 
Luiz Fernando (RJ). ocorrida 
no aeroporto. 

Imediatamente.· na ordem da 
escala hierárquica da corpora
ção. que o Coron~1 Bastos apu
rasse o fato envolvendo o De
putado Fernando Cunha. Essa é 
uma explicação a que me permi
to, para dizer por Que o Cel. 
Bastos está apurando este 
caso. No mesmo dia, o 
Secretário de Segurança Públi
ca. á época, o Ce1. Brochado 
endereçou expediente ao Exm1 
Deputado Paes de Andrade. Pre
sidente da Câmara dos Deputa
dos. dizendo das providências 
imediatamente adotadas ao caso 
e que. ao final, daria conhe
cimento do que foi feito. Nes
se momento. eu já não Poderia 
mais arQuivar uma apuração ou 
deixar de dar curso à mesma. 

No dia 16 de março, ao rece
ber a sindicância ou relató
rio, causou-me surpresa o re
sultado a que chegara o 
sindicante. A ocorréncia en
volvia uma guarnição da Poli
Cia Rodoviária: um soldado, um 
sargento e, finalmente, o 

I 
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capitão. E o sindicante não 
tez qualquer menção à partici
pação de qua 1 quer · um desses 
policiais militares, fixando
se apenas na p~rticipação do 
capitão e propondo, ao final, 
a sua transferência da 
companhia. 

Ora, tínhamos a participação 
de um soldado, de um sargento. 
a atuação de um oficial: tí
nhamos depoimentos conflitan
tes com relação à legalidade 
ou não dos documentos; tínha
mos o encarregado da sindicãn
cia propondo alternativas que 
o policiamento não poderia fa
zer, ou seja. averbar documen
to supostamente ainda 
irregularesk Por tudo isso, 
decidi que não deveria resol
ver e punir de imediato. Assim 
como um comandante deve punir, 
ele também deve se submeter a 
regulamentos. Não se pode pu
nir sem que se tenha serenida
de, sem que haja justiça e 
lmparcialiaade. o relataria 
era imparcial. 

Em vista disso. em maio, já a 
sindicáncia que. por determi
nação do Exm~ Sr. Governador 
do Estado de Goiás. se proces
sava no Detran ae Goiás para 
apurar a regularidade dos do
cumentos. conduziu, no dia 23 
de março, o seguinte despacho: 

"
11 Embora o sindicante te

nha apontado conduta atipi
ca do Capitão Walm1r V<eira 
Schmidt em fatos que envol
veram policiais militares e 
o Deputado Fernando Cunha, 
deixou. contudo de propor 
ao Comandante-Geral a devi
da punição .ao mencionado 
oficial ... 

Não afastei aQui a possibili
dade de não punir. 

..... concluindo, tão-
somente, pela sua transfe
rência da Companhia de Po
licie Rodoviária. 

Considerando o Comandante
Geral a existência no Detran 
de Goiás de sindicância manda-

~~ 1 ~ii~~~~r p~~~o a~~~~~ã~P6~ 
fato conexo ao ~ue se apurava 
aqui. cujos resultados já ha
viam sido solicitados pe1o Di
reter do Detran do Distrito 
Federal ao D1retor do Detran 
de Goiás, deixava de proceder, 
no momento, à transferência. 
sõ o fazendo depois, bem como 
adotando outras medidas que o 
caso merecia." 

Oue outras medidas além da 
transferência? outras medidas 
seriam punições e ser1am um 
expediente ao Denatr_an, órgão 
encarregado do controle oa e
missão da expedição do RDPO. 
Recibo de Documento de Porte 
Obrigatório, porque entendo 
que o usuârio não é obrigado a 

conhecer a _ legislação de 
trânsito. O usuário, ao se di
rigir a uma repartição de 
trânsito, ao pagar taxas e e
molumentos e receber uma li
cença e pôr no pára-brisa, não 
é obrigado a saber se aquilo é 
uma expedição irregular ou 
não. Mas o que é lamentável 
aqui é que um orgão- de trânsi
to expeça um documento irregu
lar que cria, ao final. um 
problema desses. Este, sim. o 
fato gerador de toda a 
ocorrência: um documento irre
QUlar afixado ao pára-brisa de 
um veiculo. 

"Determinava o Comandan
te-Geral a remessa ao se
cretário de Segurança Pú
blica para conhecer e enca
minhar ao Detran para o 
mesmo fim, encarecendo, a
pós, a restituição ao Co
mandante-Gera 1 , 11 

Então, a sindicãncia não pa
rou quando o encarregado da 
sindicância fez o relatório. 
Ela não estava na corporação. 
Ela foi endereçada à autorida
de que deu inicio à 
slndicância. O que lamento 
aqui também é que uma apuração 
ainda não conclulda, ainda em 
curso. tenha saído da Corpora
ção cóffiO --um fato completo, en
cerrado, uma coisa concluida. 

Mais adiante. determinava o 
Comandante-Geral que o Estado
Maior e a D1retoria de Ensino 
intensificasse a instrução no 
que diz respeito à abordagem 
do público em geral. dando 
destaque especial aos que go
zam de prerrogativas e 
imunidades. Esta. sim, é urna 
medida saneadora; instruir, 
seria uma medida saneadora, 
transferir, apenas. o capitão 
de uma unidade para outra não 
é uma medida saneadora. 

Determinava mais o Comandan
te-Geral. QUe o Estado-Maior 
public?~Se em boletim ostensi
vo da_ Corporação uma diretriz, 
det~rminando que ocorrências 
policiais militares que envol
vam aütor idades tossem de 1 me
diato levadas ao ·conhecimento 
do Comandante-Geral ou de seu 
substituto legal para que es

-t_e_, sim passasse a cuidar do 
caso. evitando, assim, desgas
tes para a Corporação e para a 
própria Secretaria de Seguran
ça Pública. 

No dia 12 de abril, o 
SecretáriO de Segurança. aca
tando essa sindicância, esse 
despacho -O Comandante-Geral 
tinha, como tem até hoje, um 
despacho semana 1 __ . com o 
Seç~etário de Segurança - ou 
essa sindicância foi levada ao 
secretário de Segurança com 
es.se despacho: "Foi acolhido e 
ficou o Secretário aguardanoo 
o r e s-ul ta do da si ndi cânci a 
como eu estava aguardando a de 

----------------ll.lUill..lL_....JO....:>!<-~"-· ~"\.-X~ 

Goiás para saber se o documen
to era regular ou não. No dia 
12 de abril, o Secretário de 
Segurança encaminhou ao Dire
tor do Detran. conforme havia 
proposto o Comandante-Geral em 
seu despacho, para conhecimen
to e devolução à Secretaria; 
no dia 17 de abril o 
Secretário de Segurança Públi
ca recebeu a sindicãncia de 
volta do Oetran e no dia 19 
encami lihou à Poli' c ia ·Mi 1 i tar
para que se desse prossegui
mento à apuração. 

No dia 2~ de abril. através 
do Ofício nA 144, o Diretor
Geral do Detran de Goiás reme
teu à Polícia Militar do Dis
trito Federal cópia da sindi
cânc1a instaurada por ordem do 
Exrn~ Sr. Governador do Estado 
de Goiás, na qual ficou prova
do que o documento era 
i rreçular". 

Oa emissão irregular do docu
mento. não apenas esse, outros 

disponho de cópia da sindi
cância, e se V. Ex 4 9. Sr. Pre
sidente, assim o desejar, 
Poderá ele ser. requisitado à 
Policia M.il'itar do Distrito 
Federal - concluiu-se pela ir
regularidade que acarretou. 
inclusive. a demissão do Dire
tor de Operações do Oetran de 
Goiás e puniçoes ao chefe de 
gabinete do D~retor do Detran 
oe Goiás e do Diretor da Sine
tran de Anápolis, responsável 
pela expedição do documento. 

E não pudemos mais levar 
adiante. Ai era o momento exa
to de decidir com serenidade. 
com imparcialidade e com jus
tiça. Digo com justiça porque 
não se pode punir ninguém duas 
vezes. Se o documento fosse 
le~al, a apreensão seria ile
gal; restaria o tratamento 
de~cortês dispensado ao Depu-
tado Fernando Cunha. Se a do-·
cumentação fosse i 1 ega 1 , i rre
guiar. corno é, a apreensão foi 
correLa, mas resta o tratamen
to. Peço que me permitam di
zer, comandei a Polícia Mili
tar durante 32 meses; jamais 
deix_ei de tomar provi_dencias 
da minha alçada. jamais aco
bertei casos envolvendo até 
pessoas simples. humildes; pu
n1, anulei punições dos que_ 
foram punidos injustamente, 
pun1 quem puniu injustamente, 
quem puniu duas vezes pela 
mesma fa 1 ta; i ns_taurei i nqué"':' 
ritos policiais ffiilitares, oe
terminei tomada de contas, 
submeti a Conselho de Disci
plina praças com estabilidade 
e oficiais, propus isso ao Go
vernador do Distrito Federal 

Nesse caso aqui surpreendi-me 
porque. realmente, como está 
demonstrado ops au.tos, em ne
nhum momento pretendi engave
tar esta sindicâncfa ou deixar 
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de dar fundamento ou curso ao 
mesmo. 

Era o que tinha a dizer sobre 
o caso. Mais uma vez agradeço 
a oportunidade que me concedem 
e estou à disposição de V. 
ExAs para QUaisquer Questiona
mentos a respeito do fato ou 
Qualquer outro assunto ligado 
à Policia Militar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bane
vides) - A Presidência agrade
ce a exposição do Coronel Al
mir Maia Ribeiro e passa a pa
lavra aos Srs. Senadores que 
pre~endam tratar do assunto. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauríc1o corréa. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A - Em 
primeiro lugar, gostaria que 
constasse dos Anais do Senado 
esse dossiê que faço, que pro
va o equivoco do Oetran de 
Go~ás em re1aç5o à documenta
ção que foi expedida. 

Indago o Coronel Almlr Maia, 
se antes desse fato havia Já 
sondagem para sua subst4tuiçao 
no Governo do Distr1to 
Federal. 

O SR. ALMIR MAIA RIBEIRO
Não O que ocorreu na Secret~
ria de Segurança foi o 
Seguinte: tão logo o ex
Secretário de Segurança João 
Manoel Brochado deixou a Se
cretaria para concorrer a um 
cargo eietivo, o que houve foi 
uma ascensão de funcionários. 
O Secretário Adjunto, que é o 
Dr. Chaves~ assumiu a Secreta
ria de Segurança; o Dr. Eval
do. que era o Diretor-Geral da 
Po1fcia Civil, assumiu, hoje, 
o atual cargo de secr_etár1o 
adjunto. o comandante do Corpo 
de Bombeiros também deixou o 
comando para concorrer a um 
cargo eletivo e seu chefe do 
Estado-Maior assumiu o comando 
da corporação. 

Com relação à Policia Mili
tar, o chefe do Gabinete Mili
tar assumiria o comando da Po
licia Militar e o Comandante
Geral da Policia Militar, no 
caso, o coronel Maia, seria o 
Chefe do Gabinete Militar. Só 
que não aceitei essa exceção 
para mim. porque tinha coisas 
para fazer na Policia Militar 
e que deixei para fazer até o 
final de ano, no que diz res
pe1to à inclusão de policiais 
militares. conclusão de desta
camentos rurais e mais 1nfcio 
da construção de hospitais da 
Polfcia Militar e o Quartel do 
Guarã. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A - Coro
nel, gostaria que V. s~ res
pondesse com uma certa brevi
dade. porque parece que já es
tamos em cima da hora para a
tender a outros compromissos. 
Esse episódio para a publica-

ção daquela nota do Clube de 
Oficiais que saiu como se ti
vesse estado por trás alguma 
nota da sua parte. eu gostaria 
que V. s~ esclarec~sse este 
fato. 

'0 SR. ALMIR MAIA RIBEIRO
Excelência. não teria tido 
tempo de estimular quem quer 
que seja a publicar notas. Fui 
surpreendido com a exoneração, 
tomei conhecimento através 
do Uorna1 de Brasflia e não 
creio que tenha sido outro mo
tivo senão a maneira como a 
coisa foi feita. 

O comandante-geral da Polícia 
Militar foi exonerado sem ter 
sido chamado à presença de 
quem quer que seja para tomar 
conhecimento dtsso. O 
-comandante-geral da Po1 feia 
Militar - substitufdo -não 
Pôde comparecer à presença do 
Exm~ sr. Governador em compa
nhia do seu substituto. 

E, finalmente. o comandante 
da Polícia Militar substituído 
não pôde passar o Comando
Geral da Corporação ao seu 
substituto. Nesse momento, 
num~ análise só minha, ao se 
ferir regulamentos e normas, 
uma passagem de comando. cor
poraçãO de unidades militares, 
ela obedece a um ritual, segue 
regulamentos, normas; uma pas
sagem de comando normal na 
corporação, como tenho duas 
aqui, recentemente. inclusive 
tenentes-coronéis convidando 
para a passagem de comando ao 
seu substituto. Essa é uma 
passagem de comando normal. 

Então, acredito que a partir 
desse momento, a partir do mo
mento em que ao arrepio de re
gulamentos e normas, essas 
coisas foram se sucedendo, 
nesse momento, não foram só os 
oficiais, até talvez não sou
bessem que a Polfcia Militar 
tem clubes de sargentos e sub
tenentes e a associação de ca
bos e soldados, todos emitiram 
suas notas, mas por achar que 
a medida não atingiu ou não 
atingia o Coronel Maia, o 
comandante-Geral da corpora
ção; atingiu, sim. a institui
ção, o cargo. Essa é uma 
anáJ i se que faço, trane1ü i 1 a. 
do episódio. Ninguém estimulou 
clubes a emitir notas, até 
porque não houve tempo. 
Estávamos .com a passagem de 
comando marcada para a sexta
feira seguinte ao dia 26, 
quando o comandante-geral a
tual recebeu um telefonema que 
a passagem de comando deveria 
ser processada naquele dia e 
no gabinete. 

Eu não poder.ia encerrar sem 
dizer que excluo totalmente o 
governador desse fato. O go
vernador~ não é obrigado a co-

nhecer a legislação militar, 
mas é lamentável que ele tenha 
uma assessoria militar, tenha 
um chefe de gabinete ~lá qu~ 
não tenha assessorado conve~ 
nientemente; porque ele conhe
ce a legislação. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A - Sr. 
Presidente, estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene
vides) - Os Srs. Senadores po
dem continuar interpelando o 
coronel. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Sr. Coronel Maia, V. Ex~ foi 
muito bem na sua exposição. 
Claro, preciso. disse-nos a
quilo que já sabiamos. v. Exa 
saiu desse incidente com a re
putação intocável, não há ne
nhum desgaste pessoa1, pelo 
conceito, porque V. Exa tem um 
passado e tem um presente que 
sempre honrou a farda aue ves
te e pelo conceito que gozados 
seus comandados. Portanto, não 
vejo por que se transformar 
esse fato, de uma certa forma 
rotineira. V. Ex~ mesmo disse. 
quando falou que o governador 
não era obrigado a conhecer 
esses detalhes e. talvez, te
nha agido até de uma maneira 
precipitada por não conhecer 
ou por ter sido orientado nes
se sentido. Mas acho que era 
um direito que e1e tinha, po
dia fazer. como governador, 
ele comandou também a Policia 
Mi 1 i ta r. 

Eu até disse que seria despi
ciendo que V. Ex~ falasse nes
ta Comissão, porque os fatos 
já ocorreram, as soluções já 
fo-ram dadas. o que é 
1amentáve1 é que o deputado 
tenha portado um documento ir
regular fornecido por órgão 
competente. Eu também poderia 
ter sido vftima, numa situação 
dessa. porque não sou obrigado 
a saber gue o Ciretran, o De
tran esta me dando um documen

-to que não é regular. Nisso aí 
a punição tinha que chegar lá 
embaixo, nas origens e eles 
foram muito bem punidos. 

Agora, uma coisa que achei 
importante Sr. Comandante, fo
ram as medidas necessárfas 
para reativar e intensificar a 
instrução de técnica de abor
dagem e relacionamento. Numa 
certa ocasião eu vinha do C1u
be do congresso e assisti a um 
carro capo~ar e o carro era 
igualzinho ao carro do Senador 
Mansueto de Lavor. Fui parando 
atrás para tentar dar socorro, 
porque sou médico, e fui pra
ticamente agredido e multado 
pelo guarda e impedido de dar 
socorro. Tive que sair de lá 
sem saber se era o senador 
Mansueto de Lavor que tinha 
sido acidentado. 
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Há cerca de 2 meses atrás saf 
de manhã para dSr uma volta na 
cidade e fui interpelado perto 
do Gilberto Salomão, sofri 
terrivelmente na mão do guar
da, até que me chegou um sar
gento e disse que ele liberas
se o Senador; por que é que 
você está retendo o Senãdor? 
Eu estava esperando que a mi
nha paciência se esgotasse 
para saber até que ponto ele 
queria me manter retido ali, 
quando eu estava com todos os 
meus documentos regulares e 
tinha me identificado, atráves 
da Carteira de Identidade que 
eu era Senador da República. 
Então, é bom que aconteçam es
sas coisas porque existem al
guns subalternos que talvez 
tenham mais autoridade em si 
do que os próprios comandantes 
e querem provã-la, criando 
problemas de constrangimento 
aos comandantes que nem de 
longe sabem desses fatos. 

Quero felicitar V. ExA pelo 
depoimento, dizer que me in
cluo entre aqueles que conhe
cem a sua vida e que o 
admiram. Vamos encerrar esse 
incidente. çue ~â se devia ter 
encerrado ha multo tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro 
Benevides)- A presidência con-. 
cede a palavra ao eminente Se
nador Meira Filho para 
interpelar. O Coronel Almir 
Maia. 

Vou explicitar rapidamente: 
um dia eu ia para Abadiânia, 
onde tenho uma pequena fazenda 
e, quando cheguei na primeira 
barre i r e, fui interceptado 
pela policia, mas, na minha 
frente~ iam cinco carros. Fui 
para a direita, eu era o 
sexto. Quando chegou a minha 
hora, o militar disse: 
"Senador. o Sr. não precisa 
disso, pode ir embora." Eu, 
então, disse: "Não, Senhor. O 
Sr. vai ter de examinar o meu 
carro como examinou o dos 
outros. Como legislador sou 
obrigado a cumprir o que a 1e
Qi~lação estabelece. Faço 
questao de gue veja se o meu 
documento esta certo, examine 
o meu carro. Faço questão 
abso 1 uta! ~· E 1 e exam 1 nou tudo 
direitinho. Felizmente estava 
tudo certo. Até o triângulo 
ele pediu. Tudo aquilo que 
mande o ~e~ulamento ele fez 
com relaçao ao meu carro. 
Quando terminou a vistoria, 
ele me agradeceu: 11 Senador, 
quero agradecer o prestigio 
que o Senhor está oando à Po
licia Militar. especialmente a 
este soldado. Sou-lhe muito 
grato. Examinei o carro de V. 
Ex~ e devo dizer-lhe aue o 
carro está em Perfeitas condi
ções, sem · qualquer 
ano_r_ma 1 i da de. _ Quero prestar
lhe uma continência e 
agradecer-lhe". Eu disse; "O 
Senhor não tem nada que 
agradecer. O Senhor está cum
prindo o seu dever _e eu cum
prindo o meu". Então, e-le fez 
~ continência e dtsse: 
"Senador. agora o carro que 
vfer atrás não posso deixar 
passar, porque o Senhor deu-me 
um exemplo Ge que tenho de 
cumprir o meu dever. Muito 
obrigado. Quem vier atrás e 
não estiver certinho como o 
Senhor não passa.'' 

O SR. MEIRA FILHO- Sr. Pre
sidente. Srs. Senadores, eu 
jamais interpelaria o Coronel 
Maia. Conheço-o há muitos a
nos, acompanho-o inclusive an
tes de ser Senador. Ratifico 
as informações boas que possam 
ser dadas a respeito do Coro
nel. porque o conheço. Não te
nho, portanto, por que 
interpelá-lo. Ouvi seu depoi- Desta forma, penso que é isso 
menta e acredito que está en- que deve.existir. Há Senadores 
cerrado esse incidente, no meu e Deputados que se aborrecem 
entendimento. ____ quando um p-olicia_l o 

~alou-se sobre a questão da 
abordagem no trânsito. Penso 
que é preciso q·ue o País in
teiro tome prov1dências com 
relação à questão da aborda
gem, porque ela é, primordial
mente. uma questão de 
educação. Na disciplina mili
tar, eu chamaria de instrução 
militar. para o militar devi
damente instruído poder inter
ceptar um carro, pedir docu
mentos, fçzer aquela 
interpelação. E preciso também 
que a Nação brasileira s~ 
conscientize de que e 
necessário também a educação 
de parte do civil ._Ele também 
tem de ser devidamente educa
do. a fim de ouvir a interpe
lação dos militares, saber 
responder à altura. Tudo isso 
é questão de educação. rea 1-
mente, de um lado e de outro~ 

1nterpela. Acho 1sto erradO. 
pois acredito que a ecucação 
tem de existir de ambos os 
lados. Nao sei qual foi o 
diálogo entre o Deputado Fer
nando Cunha e esse militar qu~ 
o interpelou. Lamento muito 
que o Deputado não esteja 
aqui. 

Feiizmente, penso que este é 
um caso que deve ser dado como 
encerrado. Destaco aqui a 
questão da educação tanto da 
parte Qe um como da parte de 
outro. E preciso que isso e
xista para que caminhemos em 
paz. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene
vides) SenhoreS senadores, 
praticamente se extingue aí o 
período de· interpelação. A 
presidênCia deseja agradecer a 
presença do Coronel Almir Mai

_a, que, com seus esclarecimen-

tos, trouxe luz a esse episó
dio que envolveu um colega de 
Congresso Nacional. Deputado 
Fernando Cunha,· e a presidên
cia faz votos para que o Coro
nel Almir Maia, na sua traje
t6ria como probo oficial das 
forças da Polícia do Oistrfto 
~ederal. dê realmente conti
nuidade ao seu trabalho, a sua 
presença na tropa, transmitin
do aos seuS subordinados essas 
diretrizes e essas orientações 
de equilfbrio. de lucidez, de 
clarividência e de espírito 
públ ice. 

Muito grato, em nome da co
missão ao Co'rone1 A 1 mi r Ma i a. 

Senhores Senadores, os dois 
outros itens da pauta, de 
carãter terminativo, deíxam de 
ser apreciados porque não es
tamos aqui na totalidade 
do quorum exigido pela Resolu
ção nso. 157. 

O item S é o relatório do 
Senador Maurício Corrêa so
bre o veto aposto ao Proje
to de Lei do Distrito Fede
ral, que dispõe sobre a u
tilização de cursos d'água 
na área do Distrito Federal 
por empresas industriais e 
agroindustriais. 

A presidência pergunta ao Se
nador Pompeu de Sousa se S. 
Ex~ adota o Relatório Maurício 
Corrêa? 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Adoto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene
vides} -Então, adotando o Re
latório Mauricio Corréa, ponho 
em votação. 

Os Srs. Senadores que estive
rem de acordo, permanençam 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Item 6 da Pauta: 

Projeto de Lei do Distri-. 
to Federal que dispõe sobre 
a a 1 i é1ac;ão de bens imóveis 
reSidehclais de propriedade 
do Distrito Federal. situa
dos no Dis.trfto. Fed~ral e 
dá outras providências. 

O Relator, Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, é favorável ao 
projeto por considerá-lo cons
titucional e jurídico. 

Senador Meira filho V. Ex~ 
adota o parecer Cid Sabóla de 
Carvalho? 

O SR. MEIRA FILHO- Adoto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro .Bene
videS) - Adotado o Parec<=r Cid 
Sabóia de Carvalho pelo Sena
dor Meira Filho está em 
discussão. (~ausa.) 
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Encerrada a discussão. 

Em votação. 

os Srs. Senadores que estive
rem de acordo permaneçam 
sentados. (Pausa.) 

Arovado. 

A Presidência lembra aos Srs. 
Senadores que está programado 
há tanto tempo o. Seminário 
Brasília 2000 que foi uma i
déia, uma sugestão, uma pro
posta do Senador Maurício 
Cotrêa. A assessoria da Comis
são trabalhou 1nfat1gave1mente 
na estruturação desse evento 
de muita importãnciay mas , a1-
guns senadores trouxeram à Co
missão a sugestão de fazer o 
Seminário nas dependências da 
Comissão do Distrito Federal e 
não mais no Auditório Petrôn1o 
Porte11a. Fica, portanto, essa 
sugestão para que a assesso
ria. em torno dela, se mani
feste nessas 24 horas. 

O SR. POMPEU DE SOUSA -Sr. 
Presidente. para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene
Vides)- A1iás, a Presidência. 
antes de encerrar. esclarece 
oue na próxima quinta-feira, 
deveremos realizar uma reunião 
extraordinária aqui, na nossa 
Comissão. para cumprir-se uma 
das mais oportunas e louváveis 
sugestões do Senador Pompeu de 
Sousa que é uma audiência. nos 
termos da Resolução n~ 157, do 
Magnifico Reitor da Universi
dade de Brasília, Professor 
Ibanez. que vem dissertar aqui 
sobre o Momento Educacional 
Brasileiro. como se trata de 
uma figura exponencial da vida 
educacional do Pafs, a Presi
déncfa encarece a presença de 
todos os Srs. Senadores, se 
possível na composição inte
gral desta Comissão. a fim de 
que não apenas prestigiemos 
sua Magnificência. mas também 
consigamos haurir os ensina
mentos que ele certamente nos 
transmitirá a respeito da rea
lidade da educação no País. 

A Presidência convoca uma 
reunião extraordinár1a para 
quin~a-feira~às 10 horas. 

Está enCerrada a reunião. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 
RESOLUÇÃO N• 22/90 

Altera a Resolução nQ 
19/90, QUe dispõe sobre a con
cessão de empréstimos do IPC 
aos seus segurados. 

o Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos 
Congressistas-IPC, usando das 
atribuições ~ue lhe confere o 

art. 62. da Lei n~ 7.087. de 
dezembro de 1982 e com base no 
parágrafo 2~ do ~rt. 62 do Re
gulamento básico, 

Resolve: 

Art. 1A o art._ 4,g. da Resolu
'ção n.o. 10. de 9 de agosto de 
1989 passará a vigorar com a 
seguinte alteração: 

Art. 4_g_·····-#····-······*·-·· 
I - .......... - ........ • ..... . 

II-

III-

IV-................ , ...... ' .. 

v - Encargos 

a) o mutuário pagará encargos 
financeiros (juros e correção 
monetária) sobre o saldo deve
dor do seu empréstimo. 
aplicando-se mensalmente os 
mesmos índices do rendimento 
da caderneta de poupança. 

Art. 2.o. Esta resolução entra 
em vigor a partir desta data. 

Art. 3~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

Sala d2s Sessões. 2 de setem
bro de 1990. - Chagas Rodri
gues - Carlos Benev1des - Hen
rique Lima Santos - Cid Carva
lho Nabor ~únior - Affonso 
camargo. 

RESOLUÇÃO N~ 23/90 

Dtspõe sobre a extinção 
de cargos no quadro de servi
dores do IPC. atualiza a gra
tificação dos seus servidores, 
e dá outras providéncias. 

O Conse1.ho De1 iberatlvo do 
Instituto de Previdência dos 
Congressistas-IPC. no uso das 
atribuições que lhe conferem o 
art. 17 e o inciso IX do 
art.1,2 ___ da Lei nP. 7.087/8:2 e 
com fundamento no art. 1S do 
Regu1 amento Bás l co e_ a i nda em 
consonância com o inciso IV do 
art. 6~ do Regimento Interno, 

Resolve: 

Art. 1.11. Fica.m extintos do 
quadro de servidores do IPCA 
aprovado pela Resolução n 
7/86. os 2 (dols) cargos de 
Ajudante. A - Referênc1a IPC-9 
e os 2 (dois) cargos de Aju
dante 8 - ReferênCia IPC-8. 

Art. 2~ Ficam reajustadas as 
gratificações concedidas aos 
servidores do IPC em 20% 
(vinte por cento) a par\fr de 
1.o. de outubro de 1990. 

Art. 3~ _os atua'fs valores das 
gratificações aos servidores 

do IPC serão reajustados auto
maticamente, nas mesmas épocas 
e nas mesmas bases estabeleci-

_das para o reajustamento gera1 
deferido ao funcionalismo ci
vil da União. 

Art. 4.o. Esta rReso1ução entra 
e vigor a partir da data de 
sua aprovação'. 

Art. 5~ Revogam-se as dispo
slções em contrário,· 

Sala das Sessões. 17 de outu
bro de 1990. - Chagas Rodri
gues Henrique Lima Santos -
Cid Carvalho - Alvaro Vale 
..rami 1 Haddad Affonso 
camargo. 

RESOLUÇÃO N• 24/90 

Ojspõe sobre o Auxílio
Funeral e dá outras providên
cias. 

o Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos 
Gongressistas-IPC, usando das 
atribuições que lhe confere o 
art. 62 da Lei n~ 7.087/82, 

Resolve: 

Art. 1• o Auxilio-Funeral a 
que se refere o art. 47 da Lei 
n~ 7.087/82 e o art. 60 do Re
gulamento Básico. passa a ser 
concedido e pago diretamente 
pelo IPC com receita oriunda, 
prioritariamente, dos rendi
mentos de aluguéis dos imóveis 
pertencentes a este instituto. 

Art. 2~ Esta resolução entra 
em vigor a partir desta data. 

Art. 3~ Revogam-se as dispo
sições em_contrário. 

Sala das Sessões. 17 de outu
bro de 1990. - Chagas Rodri
gues . Henri que L i ma santos -
~amiT Haddad- Afooso Sancho
Affonso Camargo- Alvaro Valle 
- Cid Carvalho. 

RESOLUÇÃO N' 25/90 

Dispõe sobre a concessão 
de Auxilio-Doença e dá outras 
providências. 

O Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos 
Congress_ is tas- I PC. no uso de 
suas atribuições, 

Resolve: 

Art. 1~ O Auxilio-Doença dis
ciplinado pela Resolução n~ 
4/S6, passa a ser concedido e 
pago diretamente pelo IPC, com 
receita oriunda, prioritaria
mente, dos encargos financei
ros paQos pelos seQurados, em 
decorrência de emprestimos que 
o IPC lhes tenha concedido. 

Art. 2A Esta resolução entra 
em vigor a partir desta data. 

• 
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A~t~ 3~' Revo~adas as disposi
ções em contrario. 

Sala das Sessões, 17 de outu
bro de· 1990.- Chagas Rodrigues 
-Henrique Lima Santos- ~amil 
Haddad - Afonso Sancho Cid 
carvalho Affonso Camargo 
Alvaro Vale. 

INSTITUTO DE PREV!D~NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

processo de Horácio Matos Jú
nior (1 .353/90); b) relatados 
pelo Conselhei~o Deputado Fer
nando Santana os processos de 
Raul Bernardo Nelson de Senna 
(1 .412/SO). Ubiratan Vilela 
Spineli (1.061/90), e ~acque
line Gomes da Silva Fonteles 
(1 .121/90); c) relatados pela 
Conselheira Deputada Abigail 
Feitosa os processos de Voana 
Fonseca Oiniz (1 .354/90), A
frísio de Souza Vieira Lima 
Filho (1 .356/90); Rita Delfina 

Ata da 15~ Reunião Ordinária. de M. Figueiredo (1 .357/90). 
real i::Zada em 7 de agosto de 1990José Bel mino dos Santos 

(1.360/90), José Bernardino 
Lindoso (1 .361/90), Oséas Car-

Aos sete dias do mês de aQos- doso Paes (1.399/90) e Vicente 
to do ano de hum mil novecen- de Paulo Paiva (1 .458/90); d) 
tos e noventa, às dezessete relatados pe1o Conselheiro e 
horas~ reuniu-se ordinariamen- Dr. Henrique Lima Santos os 
te o Conselho Deliberativo do procesSos de Guido Moesch 
Instituto de Previdência dos (1.314/90), Valter Ferreira 
Congressistas-IPC~ em sua se- (1 .365/90), Astrogildo Pinto 
de, situada no anexo I da cã- Tourinho (1.373/90), Arthur 
mara dos Deputados, 25~ andar. Fonseca (1 .383/90) e Vosé Cou
sob a presidência do Senador tinha de Araújo (1.409/90); 3 
Chagas Rodrigues, presentes os de concessão de auxilio
Senadores Nabor Júnior, Afonso funeral - relatado pela Canse
Sancho~ Jami1 Haddad e Affonso lheira Deputada Abigail Feito
Camargo, Deputados Fernando sa o processo de Maria de Se
Santana, Abigail Feitose, Car- renice de Mesquita Lopes da 
los Benevides e do Doutor Hen-_ Fonseca (1 .364/90); 4- de pa
rique Lima Santos. Observado o gamento de pecúlio parlamentar 

quórum regimental, o Presi- relatado pelo Conselheiro 
dente iniciou os trabalhos de- senador Afonso Sancho o pro
terminando ao Sec~etário a cesso de pecúlio do ex-Senador 
leitura da Ata aa reunião Luiz Viann? Filho (1.444/90); 
anterior. Lida, a Ata foi dis- 5- de cancelamento de inscri
cutida e votada. tendo sido ç~c dos segurados facultativos 
aprovada sem restrições. Em abaixo relacionados: Ana Luiz 
seguida o Presidente apresen- dos Santos (1 .401/90), Edwaldo 
tou para apreciação ao canse- Alves da Silva (1 .393/90), 
lho três projetes de resolu- José Maria de Andrade Cordova 
ção. o Qrimeiro altera a Raso- (1 .406/90), Maria de Fátima G. 
1ução n~ 10/89. que dispõe so-· de Araújo (1 .408/90), Otávio 
bre a concessão de empréstimos José dos Santos (1 .407/90), 
do IPC aos seus segurados; o Onofre Soares da Cunha 
segundo. discipliha o pagamen- (1.396/90), Zélia Maria Mar
to ao direito de Pensões e dá tins Carneiro (1 .405/90), Mag
outras pr-ovidências, o tercei- da Rouêde Bernardes 
ro, dispõe sobre o pecúlio (1 .474/90~, Roberto Avancini 
parlamentar e dá outraS ( 1 .478/90 , Valéria Soares 
providências.· Submet.idos esses Teixeira (1.465/90). Almiro da 
projetas de resolução em dis- CUnha Leite Junior (1 .477/90}, 
cussão e posteriromente em vo- Maria Coeli de SOuza Ferreira 
tação. todciS so -cçmselhe'tros (1 .461/90}, Margarida Ferr. eira 
presentes manifestaram-se de lírna (1 .446/90), Aldonisa Fa
acordo com seus ter: mos. sendo r 'i a Car-am -zoquí m ( 1 . 455/90). 
em seguida aprovados por una- Ivo de Araújo Oliveira Filho 
nimidade, tomando essas reso- (1 .457/90), Maurfcio Silva 
luções os números dezanove, (1 .456/90) e Silvio de Paula 
vinte e vinte e hum de hum mil Borges (1 .459/90. colocados em 
noventos e noventa, respecti- diScUSSão os processos. foram 
vamente, que serão pub1 i cadas todos aprovados por 
à parte. Em seguida foram a- unanimidade. Foram, ainda. a
preciados e aprovados os se- preciados e aprovados os pro
Quintes processos: 1 -de con- cessas de_ filiação ao PC aos 
cessão de pensão relatados seguintes servidores: Wilson 
pelo Conselheiro Senador José Josê Gonel.la ('1.389/90). 
Afonso Sancho, os processos Astrolábio da Silva Camfnha 
dos ex-funcionários Pedro Gil (1.215/90}, Elaine Crepa!di 
da Paixão (n~ 1.325/90), José Bezer~a (1 .267/90). F~ancisco 
Tarcfsio Sabóia Ho11anda Ferreira da Silva (1.231/90), 
(1 .348/90), Francisco de Assis Claudia Regina Bittencourt 
Sousa Melo (1.375/90), Carlos Bas-to$ (1.268/90), Elizabete 
Trindade (1.378/90), Paulo Alves Guimarães (1.414'/90). 
Tarso Monteiro de Nascimento Rcselene Maria Gonçalves Bello 
(1 .381/90) e Uorge Odilon dos (1 .233/90), Ana Cleide Andrade 
A.nj os ( 1 . 422/90) . 2 - de con- Silva ( 1 . 239/90), Zu 1 e i ca 
cessão de auxflio-doença- a) Vianna da Costa (1 .380/90), 
~elatados pelo Conselheiro Se- Carlos Miranda de Melo 
nadar José Afonso Sancho, o (1.270/90) e Auta Batista de 

01 iveira (1 .448/90). Conti
nuando, na parte do que ocor
rer da pauta~ foi ouvida expo
sição verbal de um preposto 
designado pelo Banco do Bra
sil, na pessoa de o. Ve~a Lú
cia Henrique Sallorenzo, com a 
finaldiade de explicar e· o
rientar ao setor financeiro do 
IPC as alternativas de aplica
ç5es financeiras em relação 
rentabilidade e a incidência 
tributária de cada título de 
aplicação. Ao final dessa ex
posição. ficou confirmado que 
as melhores opções de aplica
ção eram as mesmas que o Con
selho havia recomendado, ou 
seja, ficariam por conta, 
prioritariamente, das Caderne
tas de Poupança do Banco do 
Bras~l e da Caixa Económica e 
a depender das previsões de 
receita e despesas. o Open 
Market, o Open Aberto e Con
ta Ouro do Banco do Brasil, em 
função da sua imedlata 
liquidez. Nada mais havendo a 

-tratar. foi encerrada a reu
nião às dezoito horas e trinta 
minutos. E, para constar. eu, 
Raymundo Urbano, Sec~etário. 
lavrei a presente Ata que. de
pois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Set'"lhor 
Presidente. -Chagas Rodrigues 

Cid Carvalho - Affonso Ca
margo - Nabor Uúnior - Afonso 
Sancho. 

INSTITUTO DE PREVID~NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 16A Reunião Ordinária, 
_ rea·l i zada em 12 de 

setembro de 1990 

Aos doze dias do mês de se
tembro do ano de Hum mil nove
centos e noventa. às onze ho
ras, reuniu-se ordinariamente 
o Conselho Deliberativo do 
Instituto de 'Previdência dos 
Congressistas IPC. em sua 
sede. situada no Anexo I da 
Câmara dós Deputados, 25~ an~ 
dar, sob a presidência do Se
nador ChagaS Rodrigues, com a 
presença dos Senadores Afonso 
Snacho. AffODSO Camargo, Nabo~ 
Vúnior. Deputados Cid Carvalho 
e Carlos eenevides e do DOutor 
Henrique Lima San~os. Hãvendo 
número 1ega1. o presidente i
niciou os trabalhos determi
nando ao secretário a leitura 
da ata da reuhião anterlor, o 
que foi feito. Após a leitura, 
a ata foi discutida e poste
riormente aprovada. Em seguida 
o presidente apresentou ao 
Conselho um proje~o de resolu
ção, so_bre a 1 teração da ~eso
lução n~ 19/90, dispondo sobre 
a concessão de empréstimos do 
IPC aos seus segurados. SUbme
tido esse projeto de resolução 
em di seus são e votação,_ foi 
aprova~o por unanimidade, to
mando o n~ 22/90. que será pu
blicado à parte. Em seguida o 
presidente apresentou os Ba
lancetes PatrimoriTais e D~-
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monstrativos das Receitas e 
Despesas do IPC referente aos 
meses de maio e junho de 1990, 
relatados, ambos, pelo Conse
lheiro Senador Afonso Sancho. 
cujo parecer concluiu pela 
aprovação. Esta matéria foi 
aprovada pelos conselheiros 
presentes. Continuando o~pre
sidente deu conhecimento ao 
Conselho sobre as providências 
que no mesmo havia tomado para 
ratificar junto ao Congresso 
os Fundos de Liquidez e o Fun
do Assistencial do IPC~ aten
dendo à exigência constitucio
nal (art. S6. Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitó
rias). o presidente informou 
já ter apresentado Projeto, 
ratificando esses dois fundos. 
tendo pedido urgência para a
preciação e votação desta 
matéria. Em segulda o presi
dente determinou ao secret~rio 
desta reunião fazer a leitura 
da declaração de bens apresen
tada pe1o ex-Presidente do 
IPC, Senador Ruy Bacelar, que 
assim o fez ~ara atender exi
gência legal. Em seguida foram 
apreciados e aprovados os se
guintes processos: 1 - de con
cessão de pensão - re1atados 
pe1 o Canse 1 he_i r o senador Afon
so Sancho pelo indeferimento o 
processo de José Eudes freitas 
(1224/90) e pelo deferimento 
os processos de Joaquim Vlcen
te Ferreira Sevilacqua 
( 1341/90). Leopo1 do Peres So
brinho (1390/90), Isnard Sar
res de Albuquerque Me11o 
(1435/90). Sebastião Ferreira 
Silva (1445). 0oáo Lourenço da 
Silva (1452/90), Zefr Maria 
El-Jatck (1468/90). Henry Bin
der (1480/90), Joaquim Pereira 
dos Santos (1482/90). Frederi
co da Gama Cabra 1 F 11 ho 
(1486/90), ReQiS de Olive1r~ 
(1495/90), Jose Francisco de 
Souza Outra (1502/90), Pedro 
Henrique da Silva (1528/90), 
Maurício Penna Groba 
( 1529/90), Cant fdi a __ Cardoso 
So~res (1537/SO). dctãriano da 
Costa Nogueira Filho 
( 1538/90), _ Senj ami m de Souza 
Filho (1542/90), Irma Alvim 
{1140/90) e luiz do Nascimento 
Monteiro (1441/90); relatados 
pelo Conselheiro Doutor Henri
que Lima Santos pelo deferi
mento os processos de Maria 
Caldeira de Souza (1266/SOJ. 
Sezefredo Mayolino (1322/90 • 
Ivo Teixeira Gico (1358/90), 
Irton Siqueirá Machado 
(1377/90), Gonçalo de Melo A
raújo Farias (13_86/90), Ivanir 
Alves da Conceição (1397/90), 
Zorando Moreira de Oliveira 
(1410/90). Laurita aarros Cón
forte (1423/90), Deborah Sen
tes Mendes de Moraes 
(1426/90), Adaniva Vanderlei 
Robim (1435/90) e Clodoaldo 
Abreu da Silveira (1454190). 2 
-de auxflio-doença- relata
dos pelo Conselheiro Senador 
Afonso sand1o pe 1 o i n'defer i
mente os Processos de José 
Menk (1507/90) e Octávio 

Cesário Pereira Júnior 
(1541/SO) e pelo deferimento 
os processos de Elzy Monteiro 
Pereira (1352/90). Wilson Re
nato da Si1va (1355/90), Ana 
Maria Pereir~ Porto (1385/90), 
Adar Cora Ramos Vieira 
'1387/90). Cleusa Mariana da 
Silva (1â90/90). Odulfo Vieira 
Domingues ( 1 398/90) , Juarez 
Rocha Gomes (1403/90}, Fran
cisco de Assis Galvão Carvalho 
(1416/90). Luci Gonsalves 
Saigg (1427/90), João Romeiro 
de carvalho (1430/90), cyro 
Gomes (1432/90). Izaias Felix 
Teixeira Barbosa (1436/90)~ 
Miguel Alves Perefra 
( 1438/90). Francisco C-arlos 
Coelho de Medeiros (1439/90), 
Anna Carolina R. de Lucena 
castro (1442/90). José Caetano 
Sobrinho (1443/90), Reginaldo 
Santos Ribeiro (1447/90). Uua
rez Rocha Gomes (1451/90). A
dyl i o Mart i na Vi anna 
(1460/90), Geraldo Gurgel de 
Mesauíta (1466/90). Carla Ma
ria de Oliveira Ramos Dantas 
(1467/90). Jo$é Mandelli Filho 
(1469/90). David Antônio P. da 
Silva (1470/90), Maria do Car
mo Ribeiro Damasceno 
(1471/90), Océ1io de Medeiros 
(1473/90}. Aureni Moutinho Me
deiros (1475/90). Nazaré Coe
lho de Matos (1476/90). Célia 
Maria Ramalho Costa {1483/SO). 
Altino Ferreira da Cruz 
(1484/90), Jorge Fernandes da 
Si 1 v a ( 1487/90), Hami 1 ton Ba
lão Cordeiro (1488/90). Mes
sias Salvador da Silva Palmei
ra {1489/90), Gilsara das Ne
ves Reis (1490/90), Flávia 
Coutinho de Assis Brasil 
( 1492/90). Uosé Silvério de 
Castro (1493/90). Laurita -Bar
ros Cor.forte (1494/90), Anto
nio José de Souza Machado 
(1511/90), Virg1nfa Maria de 
Faria Laranja (1520/90), Tere
zinha Benac (1527/90). Magnó-
1 ia Maria de Figueiredo Vicen
te (1534/90), Theresa Martha 
de Sá Teixeira {1539/90), Au
reni Moutinho Medeiros 
( 1540/90), Afrfsio de Souza 
Vieira Lima Filho (1543/90) 
Nydia de Castro e Costa Barro
zo (1544/90). Francisco Inácio 
de Oliveira (1548/90), Iza Ma
ria Martins Balduíno e Vascon
celos (1553/90), Joaquim Au
gusto da Rocha (1554/90). ~o
sias Ferreira Leite (1556/90), 
Arlindo Ar i nos Porto 
(1565/90), Cleusa Mariana da 
Silva (1566/90), Maria de 
Fátima Gomes de Araújo 
( 1569/90), Bernardo Pere1 r a 
Pinto (1580/90) e José Ribam~r 
de Faria Machado (1581/90); 3 
-de auxilio-funeral -relata
dos pelo Conselheiro Senador 
Afonso Sancho pelo indeferi
mento o processo de José Afrâ
nio Rodrigues (1559/90) e pelo 
deferi mentp ___ os processos de 
José Félix da Fonseca Galvão 
(1462/90), Ricardo El-Jaick 
(1521/90) e Thilma BarrOs 
Krieger (1570/90); 4 -de a
verbação de mandato o processo 

de P1inio Barbosa Martins 
(1421/90) pelo deferimento; 5 
- de reversão de pensão o pro
cesso de Cléa de Luna Freire 
(1524/90) pelo indeferimento; 
6- de devolução de contribui
ção -relatado pelo indeferi
mento o processo de Maria de 
Fátima Andrade (1311/90); 7-
de integra1ização de carência 

relatados pelo Conselheiro 
Senador Afonso Sancho pelo de
ferimento os processos de Ar
tur Martins Reis (1415/90). 
Valdem1ro Gonzaga dos santos 
(1425/90) e Vitória Manoel de 
Almeida (1431/90) e pelo Con
selheiro Senador Afonso Sancho 
pelo indeferimento o processo 
de Paulo Cezar Timm (079/90); 
8 - de inscrição de novos se
gurados os processos de Geno
veva Maria Almeida de Oliveira 
(1428/90), Uoão Francisco Ne
ves (1382/90), João Carreira 
de Freitas (1546/90) e Paulo 
costa e si 1 va ( 1545/90); 9 -
de cancelamento de inscrição 
os processos de Soni1de Maria 
de Oliveira Rebordão 
(1506/90J· Luiz Carlos Borges 
(1514/90 • Orcalino Vieira da 
Mota (1515/90). Eduardo Fe1í
cio Barbosa (1516/90), Maria 
de Lurdes Moreira Paiva 
(1522/90)_, Van i ldo Batista da 
Silva (1523/90). Cybele Mar
tins Soares Araújo Tonello 
(1530/90). He1ito Pessoa de 
Oliveira (1585/90), M~ra Rubia 
Araujo Oliveira (1586/90), Ma
ria Beatriz dos Santos 
(1583/90}. Carlos Antonio Lei
te Correia (1562/90). Maria 
vosé Gadio1i Duarte Mourão 
( 1 563/90} • Mar 1 l Cerque i r a 
Carneiro (1572/90 , Silvia Te
reza Caiado (1555/90). Neusa 
Maria Martins Valente 
(1574/SOl, Maria Josê Ribeiro 
(1536/90 e Vera Regina Mar
tins Moreira ( 1535/90). Nada 
mais havendo a tratar, foi en
cerrada a reunião às doze ho
ras e quinze minutos. E. para 
constar. eu Raymundo Urbano, 
Secretário. lavrei a presente 
ata que. depois de lida e a
provada. será asslnada pelo 
Senhor Presidente. -Chagas 
Rodrigues - Henrique L~ Santos 
- ~am11 ·Haddad- Affonso San
cho - Affonso Camargo - Vale 
Cid Carvalho. 

INSTITUTO OE PREVID~NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

PARECER 

Assunto: Balancete Patri
monia1 e Demonstrativo das 
Receitas e Despesas do IPC. 

O Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos 
Congressfstas - IPC, de acordo 
com o que estabelece o art. 
12. inciso ... III, da Lei n~ 
7.087, de 29 de dezembro de 
1982. examinou o Balancete Pa
trimonial e o Demonstrativo 
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das Receitas e Despesas refe
rentes ao pe~íodo de i~-1- a 
31-5-90. juntamente com o De
monstrativo das Receitas e 
Despesas do mês de mai.o/90 e, 
considerando que essaS peças 
t~aduzem a situação patrimo
nial e finance1~a do ilnstitu
to em maio/90, 

Resolve: 

Aprovar os Balancetes e os 
Demonstrativos das Receitas e 
Despesas do Instituto de Pre
vidência dos Congressistas 
IPC, referentes ao mês de 
maio/so. apresentando um Ativo 
com um Oisponivel Imediato de 
Cr$ 89.570.465,04 -todo ele 
depositado no aanco do Brasil 
e Caixa Económica Federal; in
vestimentos no valor de Cr$ 
230.559.874,79 e créditos di
versos no valor de Cr$ 
392.261 .565.53; Recursos Rea
lizáveis a longo prazo no va
lor de Cr$ 510.526.869,44: A
tive Permanente no valor de 
Cr$ 24.156.092~64 e Valaras 
Custodiados de Cr$ 11 .926.23. 
O Passivo da instituição de
monstra um Exigível Operacio
nal de Cr$ 28.801 .711,05; Exi
gível Atuarial de Cr$ 
1 .047.926.582,01. Não Exigível 
de Cr$ 170.281 .049,14; valores 
em Custódia de Cr$ 11 .926,23; 
e, Contas de Resultado Futuro 
de Cr$ 65.525,24. As Contas de 
Resultado demonst~am a rea1i-
2ação de Receitas no valor de 
Cr$ 390.863.871,04 no mês de 
maio/90 e de Cr$ 
1.595.454.438,70 acumulados no 
ano e Despesas de Cr$ 
390.863.871,04 no mês de 
maio/90 e de Cr$ 
1.595.454.438,79 acumuladas ~o 
ano. Esta igualdade é resul
tante ~e constituição de re
servas no mês de maio/90 no 
valor de Cr$ 197.424.767,98. 

Bras í 1 i a. 12 de setembro de 
1990. Senador Afonso Sa
ncho. 

PARECER 

Assunto: Balancete Patri
monial e Demonstrativo das 
Receitas e Despesas do IPC. 

O Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos 
Congressis~as ~IPC, de acordo 
com o que estabelece o art. 

12, inciso III. da Lei n:12. 
7.087, de 29 de dezembro de 
1982, examinou o Balancete Pa
trimonial e o Demonstrativo 
das Receitas e Despesas refe
rantes ao período de 1~-1 a 
30-6-90, juntamente com o de
monstrativo das Receitas e 
Despesas do mês de junho/90 e. 
considerando que essa peças 
traduzem a situação patrimo
nial e financeira do instituto 
ern junho/90,. 

Resolve: 

Aprovar os Balancetes e os 
Demonstrativos das Receitas e 
Despesas do Instituto de Pre
Vidência dos Congress1stas 
IPC, referentes ao mês de 
junho/90, apresentando um Ati
vo com um Disponfvel Imediato 
de Cr$ 394.527.908,29- todo 
ele depositado no Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Fede
ral; investimentos no valor de 
Cr$ 210.901 .343,60 e créditos 
diversos no valor de Cr$ 
297.867.106,60; Recursos 
Realizáveis a longo prazo no 
valor de Cr$ 568.042.891,96; 
Ativo Permanente no valor de 
Cr$ 24.156.092,64 e Valores 
Custodiados de Cr$ 11 .926.23. 
o Passivo da instituição de
monstra um Exigível Operacio
nal de Cr$ 39.633.753,18; Exi
gível Atuaríal de Cr$ 
1.253.572.417,11. Não Exigível 
de Cr$ 202.223.647,46 valores 
em Custôdia de Cr$ 11 .926~23 e 
Contas de Resultado Futuro de 
Cr$ 65.525.24. AS Contas de 
Resultado demonstram a reali
zação de Recei~as no valor de 
Cr$ 379.296.961,25 no mês de 
j unho/90 e de Cr$ 
1.974.751.400,04 acumuladas no 
ano e Depesas de Cr$ 
379.296.961,25 no mês de 
junho/90 e _ de Cr$ 
1.974.751.400.04 acumulados no 
ano. Esta igualdade é resul
tante da constituição de re
servas no mês de junho no va
lor de Cr$ 237.588.433,42. 

Brasília. 12 de setembro de 
1990_. Senador Afonso 
Sancho. 

PARECER 

Assunto: Balancete Patri
monial e Demonstrativo das 
RE!lceitas e Despesas do IPC. 

O Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC, de acordo 
com o que estabelece o art. 
12, inciso III, da Lei n.o. 
7.087 de 29 de dezembro de 
1982. examinou o Balancete Pa
trimonial e o Demonstrativo 
das Receitas e Despesas refe
rentes ao período de 1.2.-1- a 
31-7-90. juntamente com o De
monstrativo das Receitas e 
Despesas do mês de julho/90 e. 
considerando que essas peças 
traduzem a situação patrimo
nial e financeira do instituto 
de julho/90. 

Resolve: 

Aprova~ os Ba1ancetes e os 
Demonstrativos das Receitas e 
Despesas do Instituto de Pre
vidência dos Congressistas 
IPC, referentes ao mês de 
ju1hc/90, apresentando um Ati
vo com um Disponível Imediato 
de Cr$ 596.809.762,68 -- todo 
e1e depositado no Banco do 
Brasil e Caixa Econõmlca Fede
ral: investimentos no va1or de 
Cr$ 191.485.109~41 e creditas 
diversos no valor de Cr$ 
342.757.091.50; Recursos Rea-
1izáveis a longo prazo nova
lor de Cr$ 588.983.008,81; A
tive Permanente no va1or de 
Cr$ 24.156.092,64 e Va~ores 
Custodiados de Cr$ 11 .926,23. 
o Passivo da instituição de
monstra um Exigível Operaclo
nal de Cr$ 38.545.572,80; Exi
gível Atuarial de- Cr$ 
1 .456,940.949,41. Não Exigível 
de Cr$ 248.639-017,59. Valo
res em custódia de Cr$ 
11.926,23 e Contas de Resulta
do Futuro de Cr$ 65.525.24. As 
Contas de Resultado demonstram 
a realização de Receitas no 
valor de Cr$ 394.444.355,00 no 
mês de julho/90 e de Cr$ 
::L369.195.755.04 acumula-das no 
ano e Despesas de Cr$ 
394.444.355,00 no mês de 
julho/90 e de Cr$ 
~.369.195.755.04 acumuladas no 
ano. Es~ã igualdade é resul
ta_nte· éa ·constituição de re
servas no ·mês- Oe j u 1 h o no v a
lar de Cr$ 249.783.902-.43 

Brasília, 17 de outUbro oe-
1990. - Oéputado Carlos Bene-
vides. · 
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INSTITUTO OS PAEVID.C.NCIA DOS CONGRESSISTAS 
(Crl•do I'Oln I f11 "" ~ ::'84fll'll 

SEÇÃO DE CONTABILIDADE - I P C 

Pat'a Publicaçào no t. . .JL 
Rir) {Ç(t,;,~;::_ 
y~,,---

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS AO BALANCE~'E PATRIMONIAL DE MAIO /1990 

1. A aplicação em "RDD" do PRODUDJ\N no valor de Ncz$ 200.000,00, 

vencida em 16.11.88, foi liqUidada mediante emissão de "CDBs" em 

05.09.89 no valor de Ncz$ 1.785.133,03, com vencimentos cm pare~ 

las sucessivas nos seguintes valores: em.l9.02 .. 91 Ncz$ ...•.•• : •• 

238.017,00; cm 19.03.91 Ncz$ 238.017,00 :em 18.04.91 Ncz$ .•••• 

238.019,21 em 14.02.92 Ncz$ 357.026,00; em 17.03.92 Ncz$ .•••••• 

357.026,00; em 15.04.92 Ncz$ 357.027,82. 

2 .. A aplicação em "DEB€N'l'URES", equivalentes a ti tu los n5.o ·con -

verslveis da "A RURAL COLONIZACÃO S/A", realizada em 29.12.88,no 

valor de Ncz$ 4.438.889,50, pertencentes ao grupo REALIZÂVEL A 

LONGO PRAZO, representando ã época 45% do AtivÇ> Contâbil, ac"ha -

-se SUB JUDICE, em virtude de irregularidades constatadas na 

emissão dos títulos e falta de documentação hábil, conforme pro

cesso n9 14.332/89 da Câmara dos Deputados. 

3. A rubrica '"Reserva ND.temática de Benefícios a co,.cedern, do 

grupo EXIGÍVEL ATUARIAI., foi constitu!da com o superávit do exe_;: 

cicio atual, com a finalidade de atender a cobertura de benefi -

cios a conceder de acordo com orientação da STEA-EI•tpresa de Atuª" 

ria, sendo que este valor será rati-ficado nos lançamentos futu ...: 

ros baseados em cálculos atuariais a serem apresentados oportun~ 

mente. 

4. Valores bloqueados em cruzados.novos à Ordem do Banco~Central, 

de acordo com a Medida Provisória n9 168, de 15.03.90, transfor

mada em Lei n9 8024, de 12.04.90. 

Brasllia, 31 de 

[J~ 
.--1~ ) 

PAULO ROBE)'('fO DOS SAN'l'OS 
Chefe da Seção de Conta
bilidade 

Contador CRC-DF 6683 

5779 
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.,_, '!.1 ~·•.- <' ·' PrGvld6ncta ·~ , 
INSTITUTO DE PREVIDCNCIA DOS CONGRESSiSTAS f 1,..,. •:. · • ~, C .. .-,.:;re:s:sJs!â~ 

~ • UbJt-.c<., •. ' ll') o c N . 
, • , .. ~o. ..:q:::-

DJ-lf ' to , !9 czt:J · • · -.. 
SEÇÃO OE CONTABILIDADE - I P C 

(/«<'~ th::"' n <. 

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS AO BALANCETE PATR! N {LÕE~ 1990 

1. A aplicação em "ROB" do PRODUllAN no valor de Ncz$ 200.000,00, 

vencida em 16.11.88, foi liqUidada mediante emissão de "COBs" em 
05.09.89 no valor de Ncz$ 1.785.133,03, com vencimentos em pare~ 

las sucessivas nos seguJntes valores: em 19.02.91 Ncz$ ••••.••••• 

238.017,00; em 19.03.91 Ncz$ 238.017,00 ; em 18.04.91 Ncz$ ••••• 

238.019,21 em 14.02.92 Ncz$ 357.026,00; em 17.03.92 Ncz$ ••••••• 

357.026,00; em 15.04.92 Ncz$ 357.027,82. 

2. A aplicação em "OEBI':N'l'URES", equivalentes a titulas não con

versiveis da "A RURAL COLONIZACÃO S/A", realizada em 29.12.88,no 

valor de Ncz$ 4.438.889,50, pertencentes ao grupo REALIZÂVEL A 

LONGO PRAZO, repr·esentando ã época 45% do Ativo Contábil,. acha -

-se SUB JUDICE, em virtude de irregularidades constatadas na 

emissão dos titulas e falta de documentação hábil, conforme pro

cesso n9 14.332/89 da Câmara dos Deputados. 

3. A rubrica ... Reserva Matemática de Benefícios a Conceder 11
, do 

grupo EXIGÍVEL A'l'UARIAL, foi constitulda com o superávit do exer 

cicio atual, com a finalidade de atender a cobertura de benefi -

cios a conceder de acordo com orientação da STEA-Ernpresa de Atuá 

ria, sendo que este valor será ratificado nos lançamentos futu -

ros baseados em cálculo~-- atuaria~s a serem apresentados oportun~ 

mente .. 

4. Valores bloqueados em _cruzados novos ã· Ordem do Banco Central, 
·-~ -

de acordo com a Medido. P::r-ovisór-ia nQ 168, de. ~5.03.90, transfor-

mada em Lei n9 8024, de ll.04.90. 

~ ><••'''•· 

PAULO ROBEFj.~ SANTOS 
Chefe da Séção de Conta
bilidade 

Contador CRC-DF 6683 
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INSTITUTO DE PREVIOSNCIA DOS CONGRESSISTAS 
(Criado p,1, l.el n.<~ 4.2a.cteJ) Instituto deo Previdéncla dos CongrassiS!as 

Para Publlcaçào no O.C.N. ~ Seção~ ( ( 

SEÇÃO DE COt>lTABILIDADE - I !? C . Efr,./.'6! { 0 I 19 q O--~·-···-. 
='-"<-!""--'='===.:::.:::...___:.._~ ... . ~~.(~c,;_ 
NO'rAS EXPLICATIVAS ANEXAS AO llALII!:J~!!~'f. P,Yl'RH!l?ftfl\1, DE JULII0/199 O 

l •. A aplicação em "RDB" do PRODUBI\N no valor de Noz:!: 200.000,00, 

vencida cm 16.11.88, foi liqlli.dad.:t !ll('dlantc emlss.5o de 11 CIJBs" em 

05.09.89 no valor de Noz$ 1,785.133,03, com vencimentos em ~are~ 

las sucessivas nos seguintes valores:ernl9.02.91 Ncz$ 238.017,00; 

ern.l9.03.91 Noz$ 238.017,00; em 18.04.91 Ncz$ 238.019,21 cm 14. 

02.92 Ncz$ 357.026,00; em 17.03.92 Ncz$ 357.026,00; em i5.04.92 

Ncz$ 357.027,82. 

2. A aplicação em "DEJJENTURES", equiv<>lentes a títulos nao con

versíveis da "A RURAL COLONIZAÇÃO S/A, realizada em 29.12.88, no 

valor de Ncz$ :J.438.889,50, pcrtehccntes ao grupo REIILIZl\VEL A 

LONGO PRAZO, representando à época 45% do 1\tivD Contábil, acha

se SUB JUDICE, em virtude de irregularidades constatadas na e

missão dos títulos e falta de documentação hábil, conforme pro -

c~sso n9 '14.332/89 da Câmara dos Deputados. 

3. A rubrica "Reserva Matemática de Benefícios a Conceder~ do 

5791 

grupo EXIGÍVEL ATUARIAL, que tem corno finalidade atender a cabe~ 

tura de beneficias a conceder de acordo com orientação da STEA -

Empresa de Atuária, sendo que este valdr s·erá ratificado nos lan 

çamentos futuros baseados em cálculos atuariais a serem apresen

tados oportunamente. 

4. Valores bloqueados em cruzados novos ã Ordem do Banco Central, 

de acordo com a Medida Provisória n9 168, de 15.03.90,transforrn~ 

da em Lei n9 8024, de 12.04.90. 

PAULO ROBE ·iK SAt>lTOS 

~hefe da s~:D:: Conta

bilidade 

Contador CRC-DF 6683 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLV- N° 139 TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 1990 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 1610 SESSÃO, EM 
22 DE OUTUBRO DE 1990 

1.1 ABERTURA 

1 • :2 EX?EDI ENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor 
Presidente da República 

- N° 199/90 (n• 755/90, na 
origem). restitu1ndo autó
grafos de p~ojeto de lei 
sancionado. 

1.2.2 Oficio do Sr. 1Q 
Secretário da Câmara das 
Deputados 

- N~ 182/90, comunicando o 
arquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n~ 2Q0/85 (n~ 
8.053/90, naque1a Casa). 
que autoriza o Poder Execu
tivo a reestruturar o Fundo 
Nacional do Desenvolvimento 
da Educação - FNDE, e ado
ta r outras providências. 

1.2.3 -Leitura de proje
tes 

- Projeto de Lei do Senado 
n~ 181/90, Qe autoria do 
Senador Francisco Rollem
berg, que altera dispositi
vo da Lei n~ 7.357, de 2 de 
setembro de 1985, que dis
põe sobre o cheque, e dá 
outras providências. 

- Projeto de Lei do 'senado 
nk 182/90, de autoria do 
Senador Fernando Henrique 

SUMÁRIO 
Cardoso. que dispõe sobre a 
politica nacional de con
servação e uso racional de 
energia elétrica, e dá ou
tras providências. 

1.2.4- Ofício do Sr. Pre
sidente da Câmara dos 
Deputados 

N~ 537/90, comunicando 
substituição de membro na 
Comissão Mista de 
Orçamento. 

1.2.5- Comunicação da Li
derança do PSOS 

-Substituição de membro e 
preenchimento de vaga em 
comissão perma~ente. 

1.2.6 
Expediente 

Discursos do 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 
- ConceSsão do Prêmio Nobel 
da Paz ao Presidente Mikha
'i 1 ·Gorbachev . 

SENADOR ANTÔNIO LUIZ MAYA 
- Preservação dos recursos 

_ na_tura is e proteção ao me i o 
ambiente. 

SENADOR LEITE CHAVES - No
meação do Senador Jarbas 
Passarinho para o cargo de 
Ministro da Justiça. Maté
ria publicada no jor
nal Folha de S. Paulo sob o 
tít.u.1o "Carta diz que Pas
sarinho não tem capacitação 
moral para Ministério." 

SENADOR CARLOS PATROCÍNIO 
-Medida Provisória n~ 244, 
que dispõe sobre o reajuste 
das mensalidades escolares. 

SENADOR JOÃO CALMON - Con
gresso Mundial de Educação, 
realizado em São Paulo. 
Concessão do Prêmio Nobel 
da Paz ao Presidente Mikha-
11 Gorbachev. 

SENADOR MAURO BENEVIDES -
Preservação do ~iMOr. 

1.2.7 Comunlcações da 
Presidéncia 

Designação d~ comissão 
mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Pro
visória n~ 247/90, editada 
pelo Senhor Presidente da 
Repúb 1 i ca, que "concede an
teclpação de reajuste sala
rial aos servidores civis e 
militares do Poder Executi
vo, na administraÇão dire
ta, nas Autarquias. inclu
sive as e~ regime especial, 
nas fundações públicas e 
nos extintos territórios, e 
fixação de calendário para 
a tramitação da matéria. 

Recebimento do Banco 
central do Brasil do rela
tório sobre a posição de 
endividamento dos estados e 
municípios referente ao 
terceiro trimestre deste 
ano. 
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EXPEDIENTE 
CENTIIO GltÁFICO 00 SENADO FEOEIIAL 

PASSOS PORTO , DIÂIIIO 00 CONGRESSO ~AI. 
Diretor-Geral do Senado Feder.al 
AGACIEl DA SILVA MAIA 
Oi.:eror Executivo 

Impresso sob a responub,r.do~de- d• Meu do. Sen~ Federal 

CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administr•tivo 

ASSINATURAS 

lUIZ CARLOS DE BASTOS Semestral ·········-······· ................................ ---···--· Cr$1.069,00 
O.retor Industrial 
~LORIAN AuGUSTO COUTINHO MADRUGA 
01retor Adjunto 

Tlf~. 2.20C)..exemplares. 

1.2.8- Mensagem do Gover
nador do Distrito Federal 

N~ 126/90-DF (n~ 99/90-
GAG. na origem), submetendo , 
à de 1 i beração · do Senado o 
ProJeto de Lei do DF n~ 
59/90, que aprova a pauta 
de valores imobiliários do 
Distrito Federal, para e
feito de lançamento do IPTU 
no exercício do 1991, alte
ra dispositivos da legisla
ção tributária e dá outras 
providênc1as. 

1.2.9 comunicação da 
Presidência 

Prazo pare apresentação 
de emenda ao Projeto de lei 
do DF n~ 59/90, lido na 
presente sessão. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 8/90 (nR- 75/89, 
na câmara dos Deputados). 
que ap~ova o texto da alte
ração do·convênio constitu
tivo do' Banco I nteramer i -
cano de Desenvolvi~ento -
SID, adotado pela Assem
bléia dos Governadores, em 
24 de de2emb~o de 1987, com 
voto favo~áve1 do governa
dor brasileiro, median~e 
Resolução n~ AG-8/87. Dis
cussão encerrada, após pa
recer da comissão competen
te, ·ficando a votação adia
da nos. termos do art. 168 
do Regimento lnterno .. 

1.3.1 -Designação da or-
dem do Di a da próxima 
sessão 

1 .4 - ENCERRAMENTO 

·2- ATOS DO PRESIDENTE 

- N~s 197/90 (republica~ 
ção), 208 a 212/90 

3 PORTARIA DO DIRETOR-
GERAL 

- N~ 19, de 1990 (republi-
cação). _ · 

4 - PORTARIA DO DIRETOR DA 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

- NR. 3.- de ~990 (republ i-
cação). · 

5 - ATA DE COMISSÃO 

6 - MESA DIRETORA 

7 - LÍDERES E VICE-LÍOERES 
DE PARTIDOS . 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da 161ª Sessão, 22 de outubro de 1990 
41!Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Mendes Canale, 

Antônio L uiz Maya e Francisco Rollemberg 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, -Leite Chaves - Jorge Bor
AcHAM-SE PRESENTES OS SRS. nhausen - José Paulo B1sol. 
SENADORES: 

Mário Maia Nabor Júnior -
Ronaldo Aragão- Oziel Carnei
ro- Carlos Patrocínio- Antô
nio Luiz Maya- Alexandre Cos
ta - Chagas Rodrigues - Mauro 
Benevides - Marcondes Gadelha 

Ney Maranhão - Mansueto de 
Lavor - Uoão Nascimento 
Francisco· Rollemberg- Louri
va1 Baptista - João Calmon -
Nelson Carneiro- Ronan Tito
Antonio Alves Meira Filho 
Mendes Canale- Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Antônio 
Luiz Maya)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento 

-de 25 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro a
berta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, ini
ciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1~ Secretário procederá 
à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO.PRESIOENTE 

OA REPUBLICA 

Restituindo autõgrafos de 
projeto de lei sanc1onado: 

N~ 199/90 (n~ 755/90, na ori
gem) de 19 do corrente, rela
tiva ao Projeto de Lei n~ 15~ 
de 1990-CN. que faz a revisão 
dos Orçamentos da União para 
1990 e dá outras p~ovidências. 

(Projeto que se transformou 
na Lei n~ 8.083, de 19 de ou
tu5ro de 1 990) . 
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OFÍCIO 00 PRIMEIRO SECRETÁRIO crédito pa~ãvel a termo, com 
data pref1xada. Esta prática, 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS cada vez ma~s comum. tornou-se 
um hábito que a lei ainda não 

N~ 182/90, de 19 do cOrrente, ampara. Impropriamente Chamado 
comunicando o arquivamento do de cheque pré-datado - na rea
Projeto de Lei do Senado n~ lidade é pos-datado -. o uso 
200, de 1985 (n~ 8.053/90, na-··deste tipo de cheque tem-se 
quela Casa), de autoria do Se- revelado um instrumento ágil 
nadar Carlos Alberto, que au- nas transações econômicas, 
toriza o Poder Executivo a re- sendo utilizado hoje em dia, 
estruturar o Fundo Nacional do com freqOência, até mesmO por 
Desenvolvimento da Educação - cidadãos reconhecidamente ho
FNDE. e adotar outras provi- nestes e insuspeitos. Comer
dências. c1antes e prestadores de ser

O SR. PRESIDENTE (Antônio 
Luiz Maya) -O expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa. projetes de lei 
que serão 1 idos pelo Sr. 1.Q 
Secretário. 

São 1idos os seguintes 

PROYETO DE LEI DO SENADO 
NO 181, DE 1990 

Altera dispositivos da 
Lei no 7.357, de 2 de se
tembro de 1985, que 11di spõe 
sobre o cheque, e dá outras 
providências 11

• 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.Q O art. 32 da Lei n.Q 
7.357. de 2 de setembro de 
1985, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

''Art. 32.. O cheque é 
pagável à vista. exceto 
quando o emitente, de comum 
acordo com o favorecido, 
nele expressamente estipu
lar prazo para resgate, que 
não poderá ser superior a 
sessenta dias de sua 
emissão. 

§ 1.Q O cheque pós-datado, 
de que trata o caput deste 
artigo •. será exclusivamente 
nominativo e conterá obri-

~gatoriamente e cláusula 
"não à ordem"; 

§ 2..Q A apresentãção de 
cheque pós-datado antes do 
prazo pactuado entre o emi
tente e o favorecido cons
titui fraude praticada por 
este .último, que incorre 
nas mesmas penas cominadas 
no art. 171, inciso VI. do 
Código Penal. por cc
responsabilidade". 

Art. 2~ Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 3.Q Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

YUStif!cação 

Embora _seja uma ordem de pa
gamento a vista, para resgate 
no momento de sua apresentação 
ao sacado, o cheque tem sido 
muito usado como título de 

viços. em seus negócios e 
transações. incentivam a emis
são de cheque para resgate fu
turo, em data certa~ por conta 
e risco exclusivos do emiten
te, o que constitui uma situa
ção não equânime. No minimo, o 
bom senso está a indicar que é 
hora de se regulamentar o Che
que pós-datado. tornando le
gais sua emissão e curso. E o 
que o projeto de lei, que ora 
apresentamos, propõe fazer. 

A proposta é no sentido de 
alterar o art. 32 da Lei n~ 
7.357, de 2 de setemb~o de 
1985, para per~itir o livre 
curso de cheque com data 'pre
fixada para resgate, desde que 
emitente e favorecido assim o 
acordem, mediante manifestação 
da vontade expressa no própr1o 
documento. Exlge-se que o che
que pós-datado seja nominativo 
e intransferível. para que o 
comprom1sso assumido permaneça 
restrito às pessoas do emiten
te e do favorecido? A este úl
timo cabe observar a data para 
a apresentação do cheque. sob 
pena de cc-responsabilidade no 
ilfc1to penal decorrente da 
provável insuficiência de fun
do, _caso não se cumpra o prazo 
pactuado. Ao emitente compete 
sempre garantir a provisão de 
fundos. em qualquer época. 

As inovações propostas não 
descaracterizam o cheque como 
ordem de pagamento. apenas 
postergam o seu resgate para, 
no máximo, sessenta dias. Como 
regra geral. o cheque continua 
sendo ordem de pagamento à 
vista. 

A postergação do pagamento de 
cheque não e novidade. ~ntre 
as espécies de cheque citadas 
pelo eminente professor cate
drático e notável comercialis
ta Rubens Requião. 1n Curso de 
Direito Comercial, 17~ Edição 

1988 - Editora Saraiva. 
consta, à página 423, a 
do cheque marcado, que a Lei 
n~ :2.591. de .. 1912. expressa
mente regulava. E de Rubens 
Requião o seguinte ensinamen
to: 

"A Lei Uniforme não re
gistra o cheque marcado, no 
que foi seguida pela nova 
lei. 

Nada impede, hoje. que o 
portador concorde com a di
lação. dando um "prazo de 
resp1ro" para o sacado ob
ter o encaixe necessário. 
Seria fruto de uma conven
ção extracartular entre o 
sacado e o portador. nada 
lmpedindo que. por ato vo
litivo. este admita a dila
ção do pagamento". 

Desde que houvesse concordân
cia~ o sacado marcava o paga
mento para data certa. usando 
a expressão ~'bom para ta 1 
dia~. Ora. se é possivel a 
postergação do pagamento por 
acordo entre o portador e o 
sacado. por que não admitir 
semelhante ajuste entre o emi
tente e o eortador? o cheque 
marcado nao perdia a sua ca
racterística de ordem de paga
mento à vista. ainda que o mo
mento de sua emissão não coin
cidisse~ como ainda não coin~ 
cide, com o de sua apresenta
ção ao sacado. Assim também 
não a perderá no caso de o 
cheque pós-datado ser ajustado 
entre o em i tente e o 
favorecido. 

A letra de câmbio e a nota 
promissória, que seriam os 
instrumentos idôneos para pa
gamento a posteriori -. na me
dida em que aquela constitui 
ordem de pagamento à vista ou 
a prazo, e esta. promessa de 
pagamento - não têm, entretan
to, a agilidade e a versatili
dade que o cheque tem. Por 
isso mesmo ele tem sido adota
do, por comerciantes e 'não co
merciantes em suas transações 
económicas, como título de 
crédito e garantia de pagamen
to. 

o Brasil é signatário da Con
venção de Genebra sobre che
ques. de 1931 - a chamada Lei 
Uniforme- cujo texto foi pro
mulgado entre nós pelo Decreto 
n~ 57.595. de 7 de janeiro de 
1966. A Lei n~ 7.357, de 2 de 
setembro __ de 1985, atualmente 
em vi~or. harmoniza-se com a 
Lei Unlforme de_ Genebra. De 
fato, o art. 3:2 do citado di
ploma lega1 repete palavra por 
palavra o art. 28 da Lei 
Uniforme. Amb9s gs textos c9~~ 
sagram o pr1nc1pio de que p 
cheque é pagável à vista ~ 
consideram como não escrita 
qualquer menção em contrãrio·~ 
Este princípio não é, entre
tanto, absoluto. o art. 7~ da 
Convenção_ destinada a regular 
conflitos de leis em matéria 
de cheque. de 19 de março de 
1931, admite que a lei do pais 
em que o chegue é paQável re-
5JUle se ele "e necessar'1amente 
a vista ou se pode ser sacado 
a um determinado prazo de vi·s
ta. e também quais os efeitos 
de o cheque ser pós-datado" . 

Ora, se, para evitar confli
tos. se admite o cheque pós-
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datado, nada impede que a lei 
interna também lhe reconheça a 
existência, legitimando uma 
prática corrente no âmbito das 
transações económicas. Somos 
daqueles que pensam que a lei 
existe para o homem, e não o 
homem para a lei. Cabe à lei 
ada~tar-se à realidade que é 
mutável. A prática reiterada e 
o costume. se não ofensivos à 
moral e não ferirem o direfto, 
devem nortear o legislador 
sensível às mudanças nas rela
ções humanas. O ser humano, 
como. aliás, tudo na natureza. 
adapta-se às circunstâncias, 
acomoda-se, cria novas formas 
de comportamento, tudo em fun-É 
ção de sua maior comodidade. 
em função dessa comodidade que 
existe o cheque pôs-datado. 

Aprovadas as medidas preconi
zadas no Projeto de Lei. 
cumprirá ao Executivo adotar 
as providências cabíveis em 
face dos compromissos assumi
dos com a adesão do Brasil à 
Convenção de Genebra sobre 
cheques. 

Finalmente, à vista das ra
zões expandidas, e, sobretudo, 
do relevante significado para 
o livre curso das transações 
comerciais, e considerando os 
aspectos de constitucionalida
de, juridicidade, legalidade e 
de boa técnica legislativa. 
esperamos contar com o apoio 
dos nossos ilustres pares para 
a aprovação do Projeto de Lei, 
que ora submetemos à sua alta 
consideração. 

Sala das Sessões. 22 de outu
bro de 1990. - Senador Fran
cisco Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LE1 N.Q 7.357. 

DE 2 DE SETEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre o cheque, e 
dá outras providências. 

Art. 32. O cheque é eagável a 
vista. Considera-se nao escri
ta qualquer menção em contrá
rio. 

Parágrafo único. O cheque a
presentado para pagamento an
tes do dia indicado como data 
de emissão é pagável no dia da 
apresentação. 

CÓDIGO ~ENAL 

Art. 171. 

CAPÍTULO VI 

Do Estelionato e outras 
Fraudes Estel ion.ato 

Art. 171. Obter. para si ou 
para outrem, vantagem ilícita. 
em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguem em erro. 
mediante artificio, ardil, ou 
qualquer outro meio fraudulen
to: 

- Vi de art". 155 IV. da Lei ·n-'! 
3.307, de 26 de agosto de 1960 
(es"tel ionato) o 

- vide art. 2~ do Decreto-Lei 
n~ 47. de 18 de novembro de 
1966 (estelionato); 

vide art. 53 do Decreto-Lei 
n-'! 6.259, de 10 de fevereiro 
de 1944 (serviço de loterias); 

vide art. 27 do Decreto-lei 
n~ 70. de 21 de novembro de 
1966 (cédula hipotecãria); 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 
5 (cinco) anos, e multa. 

§ 1:t Se o criminoso é 
primário. e é de pequeno valor 
o prejuízo, o juiz pode apli
car a pena conforme o disposto 
no art. 15-5, § 2~ 

§ 2.Q Nas mesmas penas inco~re 
quem: 

Disposição. de coisa alheia 
como propr1a 

I - vende, permuta. dá em pa
gamento, em locação ou em ga
rantia coisa alheia. como 
própria; 

Alienação ou oneração fraudu
lenta de coisa própria 

II - vende. permuta. dá em 
paQamento ou em sarantia coisa 
propria inalienavel, gravada 
de ónus ou litigiosa, ou imó
vel que pometeu vender a ter
ceiro. mediante pagamento em 
prestações, silenciando sobre 
qualquer dessas circunstân
cias; 

Defraudação de penhor 

III - defrauda. mediante a
lienação não consentida pelo 
credor ou por outro modo. a 
garantia pignoratfcia. quando 
tem a posse do objeto 
empenhado: 

-Vide art. 785 do Código Ci
vi 1 ; 

-Vide art. 12 da Lei n~ 492, 
de 30 de agosto de 1937 
(penhor rura 1 ) • 

Fraude na entrega de coisa 

IV - defrauda substância, 
qualidade ou quantidade de 
cois~ que deve entregar a 
alguem: 

Fraude ~ara recebimento de in
denizaçao ou valer de seguro 

V- destrói. total ou par
cialmente. ou oculta çoisa 
própria. ou lesa o propr1o 
corpo ou a saúde, ou agrava as 
consequências da lesão ou do
ença, com o intuito de haver 
indenização ou valor do 
seguro; 

Fraude no pagamento po~ melo 
de cheque 

Vl -emite cheque. sem sufi
ciente provisão de fundos em 
poder do sacado, ou lhe frus
tra o pagamento: 

-Vide Decreto nA 2.59i, de 7 
de agosto de 1912, que regula 
a emissão e circulação de; 
cheques; 

vide Súmu1as; n.Qs 246~ 521 
e 554 do STF. 

A Nova Lei do Cheque (Lei 
n~ 7.357, de 2-9-1985) dispõe 
em seu art. 65~ "Os efeitos 
penais da emissão do cheque 
sem suficiente provisão de 
fundos, da frustração do paga
mento do cheque. da falsidade, 
da falsificação e da alteração 
do cheque continuam regidos 
pela legislação criminal". 

§ 3~ A pena aumenta-se de um 
terço. se o crime é cometido 
em detrimento de entidade de 
direito público ou de institu
to de economia popular. assis
tência social ou beneficên
cia. 

(À Comissáo de Assuntos 
Económicos - decisão termi
natfva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 162, DE 1990 

Dispõe sobre a polftlca 
nacional de conservação e 
uso racional de energia e
létrica, e dá outras ~rovi
dências. 

o Congresso Nacional decreta: 

A~t. 1~ O Departamento Nacio
nal de Águas e Energia Elétr1-
ca - DNAEE estabelecerá normas 
para conservação e uso raclO
na1 de energia elétrica. asse
gurando as necessidades das 
concessionárias produtoras e 
comtemplando. nas futuras ins
talações de geração de eletri
cidade, a conservação de ener
gia em adição ou em substitui
ção. 

Art. 2~ As concessionárias de 
serviços de eletricidade devem 
submeter. a cada 2 (dois) a
nos, juntamente com seu Plano 
Decenal de Expansão. um Plano 
de Conse~vação de Energia. 
contendo: 

I - os objetivos específicos 
e quantificaveis de conserva
ção e gestão de carga; 
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II· - desc~ição das opções de 
conservação, análises e pro
cesuos usados para avaliar os 
métodos de conservação; 

III -estimativa dos custos e 
dos beneficies das opções de 
conservação, avaliadas e sele
clonadas dentro de um contexto 
~ue contemple um planejamento 
integrado de oferta e demanda; 

IV - a metodologia e as pre
missas utilizadas nas previ
sões da demanda futura e na 
descrição dos vários recursos 
energéticos disponíveis; 

V - o impacto económico pre
visto nos programas de conser
vação, de utilização de fontes 
renováveis de energia, cogera
ção e de outras melhorias na 
eficiência energética; e 

VI - estudo comprobatório de 
que os programas representam 
os meios mais económicos de 
satisfazerem as necessidades 
de eletricidade. 

Art. 3.o. A autorização pára a 
construção de novas ·instala
ções ficará condicionada ao 
cumprimento do disposto no a~
tigo anterior e à pré
avaliação do impacto ambiental 
por elas provocado. 

Parágrafo único. o processo 
de auto~ização da expansão da 
oferta através . da construção 
de novas plantas de Qeração 
dar-se-á em audiência publica. 
após análise e parecer favorá
vel do ONAEE. 

Art. 4~ As concessionárias de 
serviço público de energia e-
1étrica ficam autorizadas a 
conceder financiamentos e in
centivos financeiros aos con
sumidores que utilizarem equi
pamentos e processos tecnoló
gicos mais eficientes em ter
mos de conservação de energia. 

Art. s.o. os investimentos de
correntes dos programas de es
tímulo à adoção de tecnologias 
de uso final Oe energia mais 
efic1entes serão considerados 
investimentos de caQital. cuja 
depreciação far-se-á segundo a 
expectat1va de vida útil dos 
equipamentos objeto de cada 
programa. 

Parágrafo único. Os 1nvesti
mentos aos qua1s se refere o 
caput deste artigo comporão a 

base dos ativos imobilizados 
em serviço, para efeito do 
cálculo da remuneração legal 
das concessionárias. 

Art. 6~ Se os investi ,!.entes 
em tecnologia de uso final de 
energia, constantes do Plano 
de Conse~vação de Energia a 
que se refere o art. 2~. acar
retarem redução de receita em 
decorrência da redução das 
vendas físicas de energia eié-

tr1ca no curto prazo. poderá o 
ONAEE autorizar, temporaria
mente, a concessionária a ado
tar um adicional na taxa de 
remuneração sobre os ihvesti
men~os em uso racional, com 
base nas perdas de receitas 
líqüidas. 

Art. 7.o. A Secretaria de Ciên
cia e Tecnologia da Presidên
cia da República SCT 
estabelecerá normas sobre o 
nível máximo de consumo espe
cifico de ene~gia ou de efi
ciência, com base nos indica
dores técnicos pert1nentes,, 
dos seguintes equipamentos e
létricos. produzidos ou comer
cializados no pais: refriQera
dores, "freezers". condic,ona
dores de ar de janela, motore~ 
até 100HP, reatares. lãmpadas 
incandescentes e fluorescentes 
e outros, a critério da mesma 
SCT. 

Parágrafo único. Caberá à As
sociação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT definir. no 
p~azo de 180 (cento e oitenta) 
dias contados da datada publi
cação desta 1ei, os procedi
mentos para testes de determi
nação dos indicadores de nível 
de consumo específico ou de 
eficiência para cada tipo e 
classe de equipamento~ bem 
como o padrão amostral para 
testes de verificação e fisca
lização dos valores, 

"Art. aR- A SCT credenciará en
tidades de reconhecida idonei
dade e capacidade técnicas 
para aferir, periodicamente, 
os nfveis de consumo ou de e
ficiência dos equipamentos en
quadrados nos Planos de Con
servação de Energia. 

Parágrafo' único. As entidades 
públicas participantes dos 
planos acima mencionados pode
rão receber da SCT. quando 
necessário. recursos específi
cos para atende_r aos disposi
tivos desta Lei. 

Art. 9~ Os fabricantes dos 
equipamentos enquadrados nos 
Planos de Conservação de Ener
gia ficam obrigados a adotar 
as medidas necessárias para 
que estes alcancem, num prazo 
máximo de 3 (três) anos a con
tar da publicação desta Lei. 
os níveis mínimos de consumo e 
eficiência constantes das nor
mas estabelecidas pela SCT 
para cada classe de equipamen
tos. 

Art. 10. A SCT divulgará, no 
prazo de 2 (dois) anos, a con
tar da data da publicação dos 
valores de consumo e eficiên
cia para cada classe .de equi
pamentos, um Programa de Metas 
de Consumo e Eficiência, que 
deverá ser cumprido pelos fa
bricantes e imp_ortadores, no 
qQinqüênío seguinte ao término 

do prazo fixado no artigo 
anterior. 

§ 1~ Com intervalo máximo .de 
4 (quatro) anos, após a publi
cação do Programa de Metas 
menc1onado no caput deste ar
tigo, a SCT publicará novo 
programa para o qüinqOênio 
subseqüente ao do programa 
anterior. 

§ 2.o. As metas serão estabele
cidas com base em valores téc
nica e economicamente viáveis, 
tomado como parâmetro, para 
cada classe de equipamento, um 
consumidor médio. 

§ 3~ uma meta será considera
da econom~camente viável quan
do sua implementação implicar 
na redução do Custo de Utili
zação Durante a Vida de um e
qu1pamento, defihido este com 
o custo total de aquisição e 
operação do equipamento duran
te toda sua vida útil estabe
lecida pelo fabricante e con
firmada pela SCT. 

§ 4" 
durante 
segundo 
finidos 

o custo de utilização 
a vida será calCulado 
critérios técnicOs de
pela SCT. 

.tl.rt. 11 . A SCT promoverá, 
sistematicamente, a verifica
ção dos produtos em comercia
liza~ão, e caso estejam em si
t~açao irregular, notificar o 
fabricante ou importador, o 
qual, no prazo de 30 (trinta} 
dias. deverã retirá-los do 
mercado, bem como do estoques 
em poder dos vendedores. 

Parágrafo único~ Se, após o 
prazo fixado no caput deste 
artigo, forem encontrados no 
mercado produtos em situação 
irregular. seus fabricantes ou 
importadores ficarão sujeitos 
ao pagamento de mu1ta igual a 
100% (cem por cento) do preço 
de venda para cada unidade em 
tal situação. 

Art. 12. Os vendedores são 
obrigados, quando solicitados 
pela SCT ou seu representante 
legal, a liberar os produtos 
para inspeção em laboratórios 
credenciados. 
responsabilizando-se o fabri
cante por sua reposição ao 
vendedor e pela retirada do 
produto do laboratório, após a 
realização dos testes de con
sumo ou eficiência. 

Art. 13. o Poder Executivo 
regulamentará ·esta lei no pra
zo de 90 (noventa) días a con
tar da data de sua publicação. 

Ar-t. 14. Esta 1 e i entra em 
vigor na data de sua publica
ção. 

Art. 15. Revogam-se as dispo
sições em contrário. 



\ 

\ 

\ 
\ 

5802 Outubro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o II) Terça-feira 23 

t.lustificação 

No 1 i miar do século XXI. 
defronta-se o Brasil ainda com 
um problema energético ainda 
não devidamente equacionado. 

Se, por um lado, o Brasil 
dispõe de um dos maiores par
ques geradores de eletricidade 
do mundo (90% de origem 
hidráulica), a ampliação desse· 
parque para atender à demanda 
futura tornou-se, ho~e. por 
outro lado, quase inviavel, em 
face do esgotamento conjuntu
r81 da capacidade financeira 
do Estado em arcar com os in
vestimentos necessários a tal 
ampliação. Ainda que o Pafs 
dispusesse de recursos para 
essa tarefa. é preciso lembrar 
~ue a hidreletricidade, mesmo 
sendo uma alternativa energéi
ca "limpa" e renovável, apre
senta também custos ambientais 
e sociais pesados. que não po
dem ser desconsiderados. Basta 
lembrar, a propósito. o impac
to causado à economia e ao 
meio ambiente pelas grandes 
áreas inundadas ou atravessa
das pelas linhas de transmis
são. 

É sabido que outras alterna
tivas energéticas acarretam 
conseqüências econômicas e am
bientais tão ou mais graves 
que a hidreletricidade, como 
são os casos da geração térmí
ca convencional e da geração 
térmica nuclear. 

Di ante de ta 1 quadro, 
apresenta-se como uma das al
ternativas economicamente mais 
viáveis, a curto prazo. o in
centivo à revisão dos padrões 
atuais de consumo. seja pela 
eliminação do desperdfcio 
uso racional, seja pela apro
priação de novas tecnologias 
que reduzam o consumo especí
fico. Usar racionalmente e 
conservar energia significa 
manter o mesmo nível de produ
ção ou de bem-estar, utilizan
dose a quantidade menor da e
nergia disponfvel. Estudos re
alizados comprovam que os cus
tos de energia útil obtida a
través de esforços de conser
vação são significativamente 
mais econõmicos que a expansão 
do sistema instalado. Vale re
gistrar que programas de con
servação e de racionalização 
de energia não eliminam as ne
cessidades de investimentos em 
expansão, para atender à de
manda futura, o que é óbvio; 
programas dessa natureza têm a 
grandevantagem. contudo, de 
garantirem retorno rápido com 
investimentos menores. E não 
menos importante é, a longo 
prazo. o retorno em termos de 
educação da sociedade para o 
uso racional de energia. 

o presente Projeto de Lei o
ferece uma proposta concreta 
de incentivo em investimentos, 

JF ?" "W "'">'i)'.?)) !1"1' ~~, ""775f 

em planos de conservação e uso 
racional por parte dos 
concessionários de produção de 
energia', ao mesmo tempo em que 
induz as empresas produtoras 
de bens de consumo a oferece
rem produtos com menores índi
ces de consumo energético. 

Pretende-se que este Projeto 
de Lei, num horizonte mais am
plo, estabeleÇa os parâmetros 
iniciais para a formulação de 
uma política nacional de con
servação e de uso racional da 
energia elétrica. · 

A indústria de energia e1é
trica funciona pelo regime de 
serviço, pelo custo~ e as ta
rifas são fixadas de forma a 
cobrir os custos de produção, 
transmissão e distribuição de 
energia e a garantir uma remu
neração dos investimentos rea
lizados e a serem realizados 
para expansão do sistema. Esse 
modelo faz com que o interesse 
das concessionárias se volte 
naturalmente para a ampliação 
de sua ofeta. uma vez que essa 
determinará o aumento no futu
ro do seu fluxo de recursos. 
Como conseqüência. gera-se uma 
contradição entre o interesse 
empresarial em produzir e ven
der. e o incentivo à conserva
ção e ao uso racional da 
energia. Esse Projeto pretende 
atuar nessa área. na medida em 
que estabelece uma base legal 
para a aplicação de uma poli
tica duradoura e consistente 
de incentivo ao uso racional e 
à conservação de energia. Nos 
termos desta lei, os investi
mentos em conservação e uso 
racional poderão ser apropria
dos ~elas concessionárias a
través de critérios de equiva
lência ao investimneto poupado 
na ampliação da oferta. 

Em síntese. objetiva o proje.
to incluir obrigatoriamente a 

'conservação da energia no con
texto do p1anejamento energé
tico nacional, ao mesmo tempo 
em que fixa parâmetros para a 
determinação do consumo máximo 
e/ou da eficiência mfnima de 
equipamentos 
eletroeletrônicos. 

Sala daG sessões. 22 de outu
bro de 1990. - Fernando Henri
que Cardoso. 

(À Comissão de Serviços 
de Infra·~Strutura decf-
~ão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio 
Lui; Maya)- os projetes lidos 
serao publicados e remetidos 
às comissões competentes. 

Sobre a mesa. expediente que 
será lido pelo Sr. 1~ Secretá
rio. 

É lido o seguinte 

SGM/P nQ 537 

Brasília, i9 de outubro de 
1990 

Senhor Presidente 

Comunico a Vossa Excelência! 
em atenção ao Ofício n 
888/90. da L1derança do Parti
do da Frente Liberal (PFL)~ a 
indicação do Deputado Ez1o 
Ferreira como membro efetivo 
da Comissão M.i st~ de Orçamen
to. em substituiçao ao Deputa
do Arnaldo Prieto. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência 
protesto de estima e apreço. 

Deputado Paes de Andrade, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (AntônioLu
izMaya) - Será feita substi
tuiçao solicitada. 

Sobre a mesa, comunicações 
que serão lidas pelo sr. i~ 
Secretário. 

São 1 i da·s as seguintes 

Brasília, 19 de outubro de 
1990. 

Senhor Presidente, 

De acordo com o disposto no 
Regimento Interno desta Casa. 
venho indicar o Senador Mário 
Covas para subStituir o Sena
dor Teotõnio Vilela na Comis
são de Assuntos Económicos, 
como membro titular. 

Aproveito a .oportunidade para 
renovar a V. ExA meus protes
tos de consideração e elevado 
apreço. 

Brasília, 19 de outubro de 
1990. 

Senhor Presidente, 

De acordo com o disposto no 
Regimento Interno desta Casa. 
venho indicar o Senador Mário 
Covas para ocupar a vaga de 
membro suplente da Comissão de 
Assuntos Sociais decorrente do 
falecimento do Senador Afonso 
Ar i nos. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a V. Ex~ meus protes
tos de consideração e elevado 
apreço .. 

Senador Fernando Henrique 
Cardoso, Líder do PSDB. ' 

O SR. PRESIDENTE (Antônio 
Luiz Maya) -Serão feitas as 
substituiçóês solicitadas. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL 
SE.- Pronuncia o seguinte 

discurso. ) sr. Pres i def1te, 
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Srs. Senadores. imaginem a se
guinte not ú;; a: 

"E atenyão? atenção: os· 
Estados Unldos disparam to
dos os seus misseis nucle
ares contra a Uni~o ~ Soviê
tica. Repito: Os Estados 
Unidos acabam de disparar 
todos os seus misseis nu
cleares contra ~ União So
viética. A decisão do Pre
sidente dos Estados Unidos 
foi tomada depois que a u
nião Soviética disparou 
seus misseis contra os Es
tados Unidos. O mundo vai 
acabar. O mundo vai acabar. 
Não sabemos que 
conseqüências isto poderá 
traze~ para nós, no Brasil. 
Mantenham e ca 1 ma. Mante
nham a calma. Procurem es-
tar juntos de seus 
familiares. A qualquer 
momento tudo pode termi
nar." 

Imaginem, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o que isto po-' 
deria causar ao nosso planeta. 

Durante muitos anos. norte
americanos e todo os povos do 
ocidente. além de soviéti.cos e 
povos do Leste europeu viveram 
sobressaltados quanto à terrí
vel possibilidade de que isto 
realmente acontecesse. Vivia
mos a denominada "guerra 
fria". com ameaças, de parte a 
pa~te com bloqueios, discursos 
violentos, temores, palpita
ções. ansiedades. Alguém aqui 
duvida que isto cheQoU a ser 
1minente1 Talvez seJa fácil 
raciocinar, hoje, como enge
nheiro de obra feita: "bem, os 
presidentes dos dois pafses 
não seriam loucos a este 
ponto". Mas quase foram ... 

Entretanto. o mundo mudou. 
Não existe mais. sobre nossas 
cabeças. qualquer ameaça real 
neste sentido. Devemos a paz. 
o entendimento, a liberdade 
para países e povos dominados 
durante mais de 65 anos a um 
homem, basicamente a um homem 
só: Mikhail Gorbachev. Presi
dente da União Soviética. 

O mundo inteiro aplaude e eu 
me associo, humildemente, àS 
homenagens que todos prestam a 
Mikhail Gorbachev no _momento 
em que ele é agraciado com o 
Prêmio Nobel da Paz, "por seu 
relevante papel no processo de 
paz que caracteriza hoje par
tes importantes da comunidade 
internacional", segundo anun
ciou a Comissão do Nobel. em 
Oslo, Noruega. 

Há seis anos. apenas seis 
anos atrás, o mundo_estava an
sioso, nervoso, agitado. ~xis
tia, e não se negue, o terrf
vel medo de que a humanidade 
fosse dizimada por uma guerra 
nuclear ent~e as duas maiores 
superpotências do planet~. Com 

a ascensão de Mikhai1 Gorba
chev ao poder da União Sovté
tlca. tudo começou a mudar. · 

Da posse-·na sec-retaria Geral 
do Partido Comunista da União 
Soviética, em 11 de março de 
1985, com 54 anos, à conquista 
do Prêmio Nobel da Paz~ conce
dido no último dia 15. Mikha11 
Gorbachev. hoje com 59 anos 
percorreu um curto caminho se
gundo a eternidade do tempo. 
mas uma longa peregrinação 
para mudar uma mentalidade 
coletiva. Trabalhou para con
quistar uma confiança conside
rada impossível de existir; 
para consolidar a paz em atas. 
palavras e premissas; para es
cancarar países dominados. de 
povos sem libe~dade sequer de 
ir e vir. de falar e em alguns 
casos até de pensar, obtendo
se uma realidade que mudou o 
mundo, possibilitou a paz, re
novou as esperanças do ser hu
mano em si próprio. 

Mi kha i 1 Gorbachev começou 
esse trabalho internamente. no 
dia em que assumiu a Secreta
ria Geral do Partido Comunista 
da: União Soviética. Já em 8 de 
deZembro de 1967, em Washing
ton. ele assinava o Tratado de 
Eliminação de Misseis Nuclea
res de Médio Alcance. o lNF. 
E~a a terceira reunião de cú
pula com o então Presidente 
dos Estados Unidos, Ronald 
Reagan. 

Aqui. desejo fazer um pequeno 
parêntese: os Presidentes Ro
nald Reagan ê Geoge Bush são. 
igualmente. responsáveis pela 
paz que hoje desfrutamos no 
mundo. Isto, na medida em que 
sempre foi do desejo deles a 
harmonia e o entendimento com 
a União Soviética e os esfo~
ços que sempre fizeram no sen
tido de conciliar os interes
ses confl i tantes e encontrar o 
ponto de equilíbrio com as i
niciativas do Presidente Mi
kh·a-; 1 Gorbac'hev~. 

Prosseguindo na cronologia 
das ações do Presidente Mikha
il Gorbachev no sentido de 
promover a paz, registro que. 
no dia 8 de fevereiro de 1988, 
ele propôs a retirada das tro
pas soviéticas do Afeganistão, 
o que ficou concluído em 15 de 
feverefro de 1989. 

Em 1Q de outubro de 1988, Mi
khai1 Gorbachev era eleito 
Chefe de Estado~ no lugar de 
Andrei Gromiko. Já no ano se
guinte, em 15 de maio de 1989~ 
promovia reunião de cúpula com 
o_ Líder chinês Deng Xiaoping, 
pondo fifu a 30 anos de atritos 
entre a China e a União 
SOviética. Poucos d 1 as depois, 
a 25 de maio, era eleito Pre
sidente do Soviete Supremo (o 
Parlamento soviético). com po
deres ampliados. durante cinco 

anos, pelo Congresso de 
Deputados. 

Mi t{ha i 1 Gorbachev avançava e 
avançava. Não eram avanços de 
estratégia bélica. Eram pro
gressos de estratégia pela 
paz. Em B de jUlho de 1989. em 
discurso diante do Conselho 
Europeu. em Strasburgo. na 
França, definiu sua concepção 
de 11 casa comum europêi a". 

~seguir, dois momentos defi
nitivos para uma das ações 
mais inesperadas dos últimos 
tempos: dia 7 de outubro de 
1989, durante visita a Berlim 
Oriental para festejar os 40 
anos da República Democrática 
Alemã, Mikhail Gorbaehev aler
tava o Líder Eric Honecker que 
"o socialismo necessita de um 
segundo impulso~. Onze dias 
depois Honecker é destituído. 

E em 9 d~ novembro o Muro de 
Berlim caiO Fantástico. Tantas 
mortes, tanto sofrimento pela 
Alemanha dividida, finalmente 
se acaba, inesperadamente dei
xa de existir a sepa~ação 
cruel pelo Mu~o de Berlim. de 
triste memóriaÕ 

Os passos se sucedem: nos 
dias 2 e 3 de dezembro de 
1989. na reunião de cúpula de 
Malta. Mikhail Gorbachev acer
ta com o Presidente George 
Bush as bases de 11 Uma nova 
era". comprometendo-se a che
gar, em 1990. a acordos signi
ficativos na redução de armas. 
Antes, foi recebido eor Sua 
Santidade o Papa Joao Paulo 
II. Uma subversão total: o 
Chefe de Estado soviético e 
Presidente do Soviete Supremo 
da União Soviética solicita 
audiência ao Papa e com ele 
convetsa e trata da paz do 
mundoO 

Passa o ano. Estamos em 1990. 
Dia 14 de março, Mikhail Gor
bachev é ele1to Presidente da 
União Soviética. cargo criado 
recentemen~e a partir de uma 
emenda constitucional, com 
mandato de ·cinco anos. 

Em iO de ~u1ho. é reeleito 
chefe do Part1do comunista da 
União Sov1ética pelo 28~ Con
gresso do partido. 

Estamos em 16 de julho de 
1990: no Cáucaso, Gorbachev 
chega a acordo com Helmut 
Kohl, da Alemanha Ocidental. 
para consumar a unificação a
lemã e sua filiação à OTAN. 
0r9anização do Tratado do A
tlantico Norte. 

Alguém~ a'qU1 ou ern outra par
te do mundo, seria capaz de 
imaginar que isto fosse possf
vel? Pois Mikhail Gorbachev a
creditou nisto, trabalhou du
ramente e conseguiu! 
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o mundo inteiro concordou in
teiramente com a premiação 
dada ao Presidente Mlkhail 
Gorbachev: o Prêmio Nobel da 
Paz de 1990! 

A Primeira-Ministra Margaret 
Thatcher disse. sem esconder o 
seu entusiasmo ao saber da 
concessão do Prêmio, ela que 
f~i a Primeira-Mandatária do 
Ocidente a elogiar as qualida
des de Gorbachev: "Formidável! 
Amp 1 amente mereci da" . 

O Presidente norte-americano, 
George Bush, protagonista dos 
entendimentos da paz, afirmou 
que Gorbachev representou uma 
"força valente a favor das mu
danças pacíficas". 

O Presidente da França. Fran
çois Miterrand, exultou: 11 Gor
bachev mereceu o Prêmio". 

Vaclav Hável~ Presidente da 
República Checa e Eslovaca, 
mandou ~elegrama afirmando que 
a homenagem foi 1

' to ta 1 mente 
mer-ecida". Lech Walesa. Lider 
sindicalista do Solidariedade. 
manifestou-se feliz "porque 
uma grande obra foi reconheci~ 
da". 

É verdade, sr. Presidente, 
Srs. Senadores: a Glasnost e
a PerestroiKa triunfaram. As 
nações européias recuperaram 
sua liberdade e· se reduziu o 
ritmo da corrida armamentista. 
E o mais importante de tudo 
1sto é a r-econciliação entre 
as duas superpotências. Esta
dos Uni dos .e União · Sovi ét 1 ca. 

Isto acontece em meio a pro
blemas internos seriíssimos. 
Gorbachev teve que intervir no 
Azerbaijão. Enfrentou movimen
tos de libertação radical e 
abrupta de pafses que consti
tuíam a União Soviética e se 
tor-naram independentes. Nego
ciou. conversou. Receava, em 
relação ~ esses países. assim 
como em relação a países da 
outrora Cortina de Ferro, hoje 
uma cortina de fumaça.que se 
esvaiu no espar,o azul da li
berdade. que 'tivessem caute
la" nesses movimentos. para 
não prejudicar o objetivo mai
or da paz mundi a 1 . 

Porém, o Presidente Mikhail 
Gorbachev. Nobel da Paz de 
1990. enfrenta hoje em dia. 
hoje mesmo, sérias dificulda
des em seu próprio pais, séria 
batalha pela sobrevivência 
politica. A economia soviética 
está em momento difícil. Há 
reações. Se externamente Mi
khall Gorbachev é apl~udido, 
internamente sofre questiona
mentos. Há um choque entre re
formistas e conservadores. Mas 
tudo, como ele esperava que 
acontecesse. a cada momento, 
vai acertando de um lado e de 
outro. A batalha interna é uma 
incógnita quanto a quem sairá 

vencedor. É fundamental que 
Gorbachev vença. pelo bem ço 
mundo, e que cons1ga.co~so1,
dar- o caminho que esta aJUdan
do a constru.i r. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res. toda a imprensa mund1a1 
regi.stra o prémio merecido de 
Mikhail Gorbachev. Todos os 
jornais brasileiros deram e
norme destaque de primeira 
página. Aliás. a noticia foi a 
manchete p·rfncipal. Enormes 
espaços internos - às vezes 
duas· páginas- foram utiliza

·Ccs para registrar a ação de
le. a luta dele. o prêmio 
dele. Afinal; fala-se do homem 
que revolucionou o mundo sem 
um tiro. sem um ferido. Uma 
r-evolução pacifica. 

Par-a finalizar, desejo regis
trar. que. no último dia 18~ 
tive a satisfação de acompa
nhar ~ futuro Senador José 
sarney, meu d11eto amigo e ex
Presidente. à Embaixada da U
nião Soviética, em Brasília, 
para uma visita ao Embaixador 
Leonid Kusmhin. 

O objetivo da visita do ex
Pras i dente Josê Sarney er·a 
congratular-se com o povo so
vié~ico, com ó Presidente Mi
khail Gorbachev. através do 
Embaixador de seu país no era
si1, pela outorga do Prémio 
Nobe·1 da Paz de 1990 a Mi kha i 1 
Gorbachev. 

Durante quase uma hora, o ex
Presidente úosé Sar-ney conver
sou com o Embaixador Leonid 
Kusmhin e tive a oportunidade, 
também de associar--me ao júbi
lo -de todos pelo Prêmio Nobel 
da Pa2, justa honraria que re
conhecidamente foi concedida a 
um gestor da Paz. Sarney, um 
conci1iador, congratulando-se 
com Gorbachev, um gênio da 
pacificação. · 

Parodiando a revista norte
americana Time. que qua1ificou 
Gorbachev como "o homem da 
década", desejo dizer que 
a Time errou: ele, na verdade, 
é um homem do século. Mais do 
que isto, Mikhail Gorbachev é 
o homem do nosso tempo que 
transce'nde a barrei r a do pró
prio tempo pelo seu t~abalho 
em prol da paz, do entendimen
to e da harmonia entre ~os 
homensõ 

Mikhail Gorbachev semeou pe
los caminhos a semente da pre
servação do Planeta. Afastou 
para muito longe- peço a Deus 
que para· sempre - os riscos 
que já foram iminentes de uma 
guerra nuclear Que - alguém 
dúvida? - levaria a Humanidade 
à sua autodestruição. 

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

Durante o discurso do Sr. 
Lourival Baptista. o SR. 
ANTÔNIO LI)IZ MAYA. SUPLENTE 
DE SECRETARIO, dEIXA A CA
DEIRA DA PRESID~NCIA, OUE É 
OCUPADA PELO SR. FRANCISCo· 
ROLLEMBERG. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco 
Rollemberg)- Concedo a pala
vra ao nobre senador Antônio 
Luiz Maya. 

O SR. ANToNIO LUIZ MAYA (PDC 
TO. Pronuncia o seguinte 

discurso.) sr-. Presidente. 
Srs. Senadores o assunto em 
pauta nos órgãos de comunica
ção, no final da semana. que 
mais se destacou foi o rela
cionado com a ocupação dos es
paçoS vazios no Pais e a pre
servação dos recursos naturais 
sem alterar os ecossistemas e 
a ecologia em geral. 

o assunto é relevante e inte
ressa ao mundo inteiro, tanto 
que uma notícia que mereceu 
destaque na imprensa naclonal 
na quinta-feira passada, foi a 
manifestação da Alemanha reu
n1ficada, de aplicar recursos, 
em um montante considerável na 
preservação da ecologia na Re
gião Amazónica do Brasil. 

É. sem dúvida, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores. uma inten
ção das mais 1ouvãve1s, aue 
merece os aplausos do povo 
brasileiro, desde QUe esses 
recur-sos sejam ap1icados. pre
servados dois principies fun
damentais, a saber. a autono
mia de o Brasil definir o pla
no de defesa da eco1ogia re
gional em função do desenvol
vimento sustentado, a autono
mia de o próprio Brasil geren
ciar com autoridade própria os 
recursos aue a Alemanha queira 
destinar a este fim, sem a in
terferência dessa nas decisões 
do Governo brasileiro. 

Ao Brasil não interessa pura 
e simplesmente conservar os 
bens naturais com que foi ge
nerosamente aquinhoado. Inte
ressa ao Brasil preservar a 
natureza e os bens que ela 
contém no territóri.o nacional, 
mas em consonância com o de
senvolvimento sustentado. Ex
plorar de maneira racional os 
recursos naturais para propi
ciar o desenvolvimento em fa
vor da sociedade como um todo 
e em particular, das comunida
des regionais. 

Os .recursb~ náturais foram 
inseridos dentro de uma deter
minada área para ornamentá-la 
mas para servir ao homem, na 
visão inspirada da própria Bí
blia Sagrada, que revelou o 
preceito divino, auando, no 2~ 
capítulo do Gênesis, regis
tra de modo exp1fcito o manda
mento divino. expresso nos se
guintes termos: Gén. 2.7-9: 
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ao Senhor Deus formou, 
pois~ o homem do barro da 
terra, e inspirou-lhe nas 
narinas um sopro de vida e 
o homem se tornou um ser 
viVente. Ora-. o Senhor Deus 
tinha plantado um jardim'no 
Eden, do lado do Oriente, e 
colocou nele o homem que 
havia criado. -~· O Senhor 
Deus tomou o homem e o co
locou no jardim do Éden 
para o cultivar e guardar. 11 

Na cosmovisão cristã, todas 
as criaturas do Universo foram 
feitas em função do Homem, o 
qual foi, por sua vez, criado 
~ imagem e semelhança de Deus. 
E, portanto, o Rei da criação 
universal. O mundo foi criado 
para servir ao Homem. As coi
sas reais só tem sentido na 
interpretação e no uso que o 
homem faz delas. 

Em contra~artida, cabe ao 
homem valorizá-las. transfor
mando-os e as adaptando ao seu 
uso. Mas este ser humano não 
tem direito de arrasar nem de 
destruir as coisas da nature
za. Em assim fazendo, estará 
cometendo violência e crime 
contra a própria Natureza. 

Existe, por conseguinte, a 
possibilidade de se u~ilizar 
os recursos naturais. de ma
neira racional, sem agredir o 
melo ambiente natuiral, que 
deverá ser preservado a todo 
custo. 

Aliás, foi exatamente neste 
sentido que a Constituição Fe
deral definiu no art. 225, 
que: 

nTodos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamen
te equilibrado. bem de uso 
comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público 
e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras 
gerações." 

Aqui estão, pois, definidos o 
direito e o dever equacionados 
à utilização e à preservação 
do meio ambiente. 

Não há dúvidas. A Terra é uma 
só e a mesma para todos. Temos 
que conservá-la no que ela 
possui de estrutural e na sua 
capacidade inata de renovar-se 
e de se recuperar. Já quanto 
aos seus recursos não renová
veis. são para ser explorados, 
só que de maneira racional e 
na medida das reais necessida
des. 

É condenável a exploração de 
tais recursos por ganância e 
sem os cuidados indispensáveis 
à preservação do meio ambien
te, como é o caso específico 
da extração mineral e da 
garimpagem. Daí a determinação 

constitucional (art. 225. § 
1 R-, i tem V): 

"controlar a produ.Çãó. a 
comercialização ·e o emprego 
de técnicas, métodos· e 
substâncias que comportem 
risco para a vida, a quali
dade de vida e o meio 
ambiente. Item VII: prote
ger a fauna e a flora. ve
dadas. na forma da l e·i • as 
práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica. 
provoquem a extinção de es
pécies ou submetam os ani
mais á crueldade. 11 

E o § 2~ estabelece que 
naque1e que explorar recursos 
minerais fica obrigado a recu
perar o meio ambientes degra
dado ... " 

A Constituição reconhece que 
o desenvolvimento não pode e 
não deve ser implantado às 
custas da destruição ou da de
gradação do meio ambiente e da 
exploração irracional e desor
denada dos recursos naturais. 
Ou. como muito bem disse o ex
?remiê da Noruega, Gro Harlem 
Brundtland: "O crescimento que 
degrada o meio ambiente não é 
progresso. e sim destruição". 
E acrescenta que "a mais amar
ga lição que aprendemos é qUe 
custa mais reparar os danos ao 
meio ambiente do que evi t'á
los". 

O tema. Sr. Presidente. Srs. 
Senadores. é oportuno e muito 
atual. Não há um só dia. em 
que a imprensa nacional não se 
retira a ele. com admoestações 
drásticas como esta: "é preci
so· preservar, conservar e de
fender o meio ambi~nte para 
melhorar a nossa vida e a vida 
das futuras gerações". 

Aqui, neste plenário, o as
sunto tem sido objeto de pro
nunciamentoS e muitos debates. 
Sobretudo quando autoridades e 
organismos internacionais acu
sam o Brasil de devastar a 
Floresta Amazónica e de agrdir 
o meio ambiente; e se opõem a 
que o Brasil tenha um plano 
para desenvolver aquela imensa 
região do seu território. Este 
desenvolvimento visa apenas e 
tão-somente melhorar as condi
ções de vida do homem da Ama
zônia, integrando a região ao 
contexto do desenvolvimento 
sócio-económico de todo o 
Pais. 

É claro que o desenvolvimento 
em geral, seja ou não da Re
gião Amazónica, tem que se 
sustentar em políticas que 
preservem e até aumentem a 
base dos recursos do mei~ 
ambiente. Tais políticas, a· 
nível interno e nacional, de
verão assegurar antes de tudo 
o desenvolvimento sustentável, 
considerado como elemento cha
ve da única opção viáve~ para 

salvar o meio ambiente das 
principais ameaças. tais como: 
a desertificaçao. o desmata
mento a erosão do solo, a po
pulação do ar. das águas e das 
fontes a perda em massa da di
versidade biológica~ o rápido 
e de.scontro1ado crescimento da 
população e o aquecimento 
global. São estes os fatores a 
que se atribui o processo de 
deteriorações das condiçõesa 
que se atribui o processo de 
deterioração das condições fu
turas de vida na Terra. 

O que fazer. então, Sr. Pre
sidente. Srs. Senadores? 

conforme propõem os estudio
sos do problema, "para manter 
as opções disponíveis para as 
gerações futuras. a atual ge
ração deve começar um processo 
de mudança agora", já. As mu
danças preconizadas a nível 

,internacional servem para se
rem efetuadas também a nível 
naciona 1. 

São propostas mudanças como: 

1 reorientar o estilo e o 
modo de vida. adapatando-os 
aos meios ecológicos do am
biente em que se vive; 

2 -mudar a forma de organi
-zação da sociedade de modo a 
tornar sustentáveis as ativi
dades económicas; 

3 - mudar a forma de coopera
ção entre as nações, de modo a 
evitar a guerra que e conside
rada a ma1or ameaça ao meio 
ambiente; 

4 - fortalecer os mecanismos 
para manter a paz e a seguran
ça tanto nacional quanto in
ternacional; 

5 - investigar as fontes al
ternativas de energla, para 
reduzir as emissões de C20 e 
outros gases causadores do e
feito estufa; 

6 distribuir de maneira 
mais eqüuânime a riqueza e 
viabilizar a possibilidade de 
aquisição dos b~ns necessários 
à própria sobrevivência, para 
diminuir a pobreza, considera
da como a causa principal da 
contaminação e da pressão so
bre os ecossitemas vulnerá
veis; 

7 - fortalecer o compromisso 
com o meio ambientee o desen
volvimento~ mediante a utili
zação de todos os instrumentos 
a nosso alcance. tais como, a 
cooperação internacional, re
gulamentos administrativos e 
mecanismos de mercado, para 
coibir a superexploraçáo dos 
recursos naturais e para proi
bir o tratamento da terra. da 
água e do ar como se fossem 
lixeiras gratuitas: 
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8 - reformar os precedimentos 
económicos. financeiros e fis
cais para que o·mercado sirva 
ao meio ambiente, em vez de 
explorá-lo; 

9 estabe1ecer mecanismos de 
preço para que a contamtnação 
e o esgotamento dos recursos 
naturais fiquem demasiado ca
ros; 

10 incluir no preço da e-
nergia todos os custos que im
põem ao meio ambiente; 

11 desviar os impostos do 
Seu atua1 curso sobre o traba
lho e o capital, para o uso 
dos recursos neturais: 

12 - incentivar ampla parti
cipação de toda a sociedade. 
num movimento de coalisação 
glo~a1 de modo que os setores 
independentes, como a indús
tria. os sindicatos, as orga
nizações religiosas, os movi
mentos e grupos ecológicos, a 
juventude. as mulheres se as-· 
saciem ao governo nas ações 
que visem preservar a natureza 
e racionalizar a exploração e 
o uso de seus recursos natu
rais. ~uer renováveis. quer 
não-renováveis; 

13 intensificar o trabalho 
para conservar a di·.tersidade 
biológica; 

14 possibilitar, mediante a
cordos i nternac i ona is. a 
~ransferência de tecnologia 
ambiental e de recursos finan
ceiros destinados a promover o 
desenvolvimento regional 
~ustentáve1 para o bem da pró
pria_ ... comunidade humana . 

São estas, Sr. Presidente. 
Srs. Senadores. algumas suges
tões que merecem a reflexão em 
relação ao meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável 
que tanto almejamos para o 
Bras i 1 inteiro, em especial 
para a Amazônia, que requer a 
nossa atenção especial e a do 
Governo na atual conjuntura de 
preparação para a Conferência 
Mundial sobre o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento, que será 
realizada na cidade do Rio de 
Janeiro em 1992. 

Era o que tinha para dizer. 
sr. Presidente. (Muito bemó) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco 
Ro11emberg)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senado
res, estou regressando do Uru
guai, onde, em Punt~ dele. Es
te, participei da 84~ Confe
rência Interparlamentar, re
presentando o Brasil. por de
terminação do Senado. Nesse 
lapso de tempo, deu-se a nome-

aç§o do Senador Jarba~ ~assa
rlnho para o Minister1o da 
Jus~lça, fatq de que tomei co
nhecimento 1a mesmo. 

Logo depois de meu r~gresso. 
deparei-me com uma not1cia que 
~e parece de muita injustiça. 
E uma noticia gue saiu 
na Folha de S. Paulo, no dia 
20 deste mês, com o seguinte 
título, aliás. em regular 
destaque: 11 Carta diz que Pas
sarinho não tem capacitação 
moral para o Ministério". A 
nota me surpreendeu e me cau
sou mais preocupação pelo seu 
al'cance, porque transcreve uma 
carta assinada por juristas do 
mais elevado renome no Pafs. 
São signatários. entre outros 

-diz a notfcia- Evar1sto de 
Moraes Filho, o advogado Fábio 
Konder Comparato, o professor 
Goffredo Tel1es Júnior; o fi
lósofo e professo~ da USP. 
José Arthur Giannotti; e oRe
verendo Jaime Wright. A carta. 
que é transcrita em tópicos. 
diz em parte o seguinte: 

"A mudança ministerial 
organizada pelo Excelentís
simo Senhor Presidente da 
República elevou ao posto 
de Ministro da Justiça o 
Senador Jarbas Passarinho. 
Há fatores preocupantes 
nesta nomeação para o Mi
nistério responsável pela 
vigência das liberdades pú
blicas e individuais. Du
rante o regime militar, o 
atual Mini_stro da Justiça 
assumiu funções fundadas em 
princípios que outorgavam à 
se~urança nacional a pree
minência sobre o direito e 
a liberdade. No momento 
mais sombrio de nossa his
tória, participou da sessão 
do Conselho de Segurança 
Nacional que instaurou a 
di.tadura do AI-5 pelo qual 
propugnou enfat fcamente." 

E assim por diante. sr. 
Presidente. 

Achei que essa carta não re
trata a realidade. Conheço o 
Senador Ja:rbas Passarinho des
de 1975. quando cheguei aqui 
como senador, e S. Exa fora na 
época eleito pelo Estado do 
Pará. E de lá para cá temos 
tido convivência; foi Presi
dente do Senado, inclusive, de 
1981 a 1982; 1 i der diversas 
vezes aqui, exerceu as funções 
as mais diversas e jamais vi 
da parte até de adversários. 
àguela época, qualquer restri
çao moral ao Senador Jarbas 
Passarinho. Pelo contrário, 
nesta Casá, ao longo desse 
tempo. S. Exa foi tratado com 
o mais alto respeito pela sua 
postura, pela sua seriedade, 
pela sua elo~Oência, pelo seu 
talento, um dos grandes orado
res desta Casa. 

r_• 

E eu me sentiria constrangi
do. Sr. President~. se deixa~
se sem aprec1açao esta mate
ria, que é injusta, irreal. 
Mesmo na época do regime re
pressivo~ o Senador Jarbas 
Passarinho jamais se valeu das 
suas origens militares para 
exacerbar o clima de persegui
ção Que havia aqui dentro. 
Pelo contrário. S. Ex~ sempre 
conviveu democraticamente com 
os adversários ideológicos. 
Mesmo quando alguns senadores 
do meu partido, na época, dei
xaram de ser reconduzidos. fi
cando sem qualquer condição de 
vida económica, porque isto 
aqui é uma fonte de empobreci
mento - ao contrário do que 
mui tos pensam - o Sen-ador Jar
bas passarinho teve o louvável 
gesto de ajudá--los a enfrentar 
as dificuldades. 

o Sr. ~oâo Calmon- Permite
me v. Ex~ um aparte? 

O SR- LEITE CHAVES - Com todo 
o prazer, concederei a V. Exa 
o aparte logo em seguida. 

Desta forma. Sr. Presidente, 
essa not ;-c i a é i njüsta . Não 
retrata a verdade. O Senador 
Jarbas Passarinho é uma das 
figuras mais resoeitadas neste 
Congresso. S. Ex~ tem o posi
cionamento ideológico. e não é 
de reação cega ao sistema co
munista, não é sequer de re
pulsa pessoal. fisica. como 
ocorre a muitos é mais de or
dem filosóf1ca e doutrinâria. 
S. Ex .a. é claro nos seus 
pensamentos. Nem é pelo regime 
de propriedade estatal dos 
meios de produção que s. Ex~ 
dissente, ê mais Pela reação 
ao sistema monopolizador da
quilo que S. Exa considera 
como liberdade democrática. 

A primeira razão da critica é 
que S. Ex~ não é jurista; a 
segunda é porque Subscreveu o 
AI-5. Na época, era Ministro 
de Estado e nenhum deles. ao 
que saiba, deixou de fa~ê-lo. 

Sr. Presidente. surpreendê-me 
o seguinte: esses advogados, 
eu os conheço. são homens que 
honram a minha categoria, que 
honram nos_sa classe, seja nas 
cátedras, seja nos Tribunais. 
Mas são esses próprios advoga
dos que nos Tribunais defendem 
e invocam leis que foram bai
xadas pelo regime militar, que 
ainda estão em vigor e jamais 
tiveram a iniciativa de lutar 
pela sua revogação. 

o Senador Jarbas Passarinho, 
por outro lado. é homem de 
marcante coerência, mesmo como 
destacado_ parlamentar S. Exil 
nunca negou sua identificação 
com a classe militar, a que 
pertence e que chegou a ter_ 
forte ingerência no poder após 
1964. Ele sempre foi fiel a 
ela, a cujos sentimentos ja-
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mais desertou. Mas S. Ex4 nun
ca foi um serviçal do setor 
armado. Nunca foi um estabana
do servidor do poder dominan
te; pelo contrário, há na vida 
do Senador · ~arbas ~assarinho 
até testemunhos de. modé~tia. 
Lembro-me que quando aqui es
teve a Primeira-Ministra do 
Canadá. fora eu designado pela 
Liderança do PMDB para recebê
la. Na ocasião, S. ExA era o 
Líder do PDS e nós fizemos 
questão que s. Ex4 fosse o 
primeiro a cumprimentá-lo e 
ele não admitiu aquilo. Nós. 
no seu entender é que tfnhamos 
de fazê-lo, porque o PMDB era 
o Partido majoritário. Ainda 
que o ~residente Nelson Car
neiro nisso insistisse e eu 
também, S. Ex4 não é daqueles 
que precise pisar em alguém 
para subir ou aparecer. E acho 
que poucos homens chegaram 
aqui no Senado com tanta expe
riência. com tanta qualifica
ção, com tanto conhecimento 
geral quanto o Senador Varbas 
Passarinho. 

Concedo o aparte ao nobre Se
nador João Calmon. que já o 
havia solicitado. 

O Sr. Uoão Calmon - Nobre Se
nador Leite Chaves. desejo 
felicitá-lo efusivamente pelo 
seu brilhante pronunciamento 
em defesa do atual Ministro 
Jarbas Passarinho, nosso ful
gurante Colega aqui no Senado. 
Realmente, Jarbas Passarinho 
pode ser considerado um tesou
ro cíVico. Ao longo de toda a 

'sua brilhantíssima vida públi
ca. quando servia às classes 
armadas e depois quando foi 
Superin-tendente da Petrobrás 
no Pará, ·posteriormente 
ocupando3 Ministérios. sempre 
se comportou de maneira 
i mpecáve 1 ; com a 1 to grau de 
eficiência. Aqui, no Senado 
Federal, Passarinho sempre foi 
aclamado como um dos mais bri
lhantes e eficientes Parlamen
tares, tendo chegado a ser 
Presidente do senado e Presi
dente do Congresso Naclona1. O 
julgamento de Jarbas Passari
nho j_á foi f~i to por toda a 
Nação. sem distinção de qua
dros partidários. S. Ex~ tem 
livre trânsito em todas as 
correntes: no centro, à es
querda, à direita. Eu diria, 
sem querer exagerar. que Jar
bas Passarinho pode ser consi
derado uma unanimidade 
nacional. S. Exa sempre foi 
aclamado. sempre foi aplaudido 
pelo seu alto grau de eficiên
cia. pela sua conduta ilibada, 
pelo seu patriotismo 
inexcedível. Felicito, portan
to, V. Ex~ pelo seu pronuncia
mento da tarde de hoje, que 
exal~a essa figura fascinante 
de homem público que é o Sena
dor e atual Ministro da Justi
ça Jarbas Passarinho. 

O SR. LEITE CHAVES - Senador 
João Calmon, o aparte de v. 
Ex 4 é de grande importância, é 
.o testemunho de um homem ver
·sado em Educação •. por que de
dicou toda a sua Vida parla
mentar a esse setor, e Jarbas 
Passarinho foi Ministro da E
ducação. e V'. Exa, dando esse 
depo1mento, mostra que, inclu
sive numa área que não lhe era 
específica, S. ExA se houve 
muito bem. 

O outro argumento que se le
vanta contra o Senador Jarbas 
Passarinho é o fato de S. ExA 
não ser jurista. Mas, sr. Pre
siden~e. há advogados, há pro
fessores que não conseguem ser 
juristas embora tenham da lei 
conhecimento específico~ 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permi
te-me V. Ex 4 um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Logo em 
seouida eu o concederei a v. 
ExZ 

o Sr. Raimundo Lira - Em se
guida, também quero um aparte, 
nobre Senador. 

O SR. LEITE CHAVES - eu quero 
lembrar um exemplo dos mais 
cJássicos. Um dos homens que 
mais rea11zou no setor do Di
reito não era jurista. e fo1 
capaz de elaborar o melhor Có
digo Civil do Ocidente. 
Refiro-me a Napoleão. Eu não 
quero estabelecer paralelo. 
uarbas Passarinho, porque é 
Coronel do Exército não teria 
bom senso para comandar o Mi
nistério da Justiça? Mas todos 
conhecem a história de 
Napoleão. Napoleão, imperador 
da França. se surpreendeu com 
o fato de a França não ter um 
Código Civil. A parte do sul 
da França seguia a Itália, a 
parte do norte, o Direito 
alemão. O Que fez ele? Convo
cou quatro grandes juristas. 
dois da parte especializada no 
direito italiano e Oois na 
parte do direito germânico. 

Disse-lhes: vamos dar ã Fran
ça um Código Civil. Naquilo em 
que os senhores estiverem de 
acordo não interferirei. Mas 
será minha a decisão quando 
houver divergência. Quando 
voltava das célebres batalhas. 
sentava-se na cabeceira da 
mesa à frente· dos juristas. 
que diziam: "Discordamos nis
so. concordamos naqu i 1 ou . Aí , 
Napoleão intervinha, apontando 
a solução.que lhe parecia mais 
adequada. E assim se fez o Có
diQO Napoleônico, vigente até 
hoJe. 

A França só teve esse código. 
O nosso atual Código Civil 

~~~P~~~u-:~vo~:~;. eÉ Ne~~~:~~ 
que quando ele era tenente, 
foi preso e entrou na masmor
ra; na hora em que entrava 

saia um advogado que. pela 
mesma razão. fora detido. o 
advogado deu -1 he um 
tomado COrpus ~uris Civilis, 
aquele monumento justinianeu 

Napoleão era um voraz leitor. 
Era homem de irrefreável von
tade pela leitura. Não ten-do 
o que ler. devorou o livro nos 
dias em que esteve preso, fi
cando impressionado com a 
obra. Quer dizer, toda a sua 
experiência juri-dica provinha 
do COrpus ~urls Clvilis e foi 
por isso que, uma vez Impera
dor, chegou a ter es-sa ini
ciativa do Códi-go Civil. 

Não é que eu queria traçar 
paralelos, mas quero dizer 
que, pela sua cultura, pela 
sua disciplina. pela consciên
cia de hierarquia, pe1a 1onga 
experiência . administrativa. 
pela vivência nesta Casa. pela 
sua alta respeitabilidade. 
posso antever até que o Sena
dor Jarbas Passarinho será um 
dos grandes ministros deste 
governo. 

Aliás, nesta luta do próprio 
Presidente Fernando Co1lor de 
Me11o. na busca de pessoas da 
r~speitabilidade e competén
Cla, acho que Sua Excelência 
não podia nesta quadra encon
trar ninguém melhor que o Se
nador ~arbas Passarinho para o 
Ministério da vustiça. 

o Sr. Carlos Patrocinio 
Concede-me um aparte. nobre 
Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES - com todo 
prazer. 

O Sr. Carlos Patrocínio - No
bre Senador Leíte Chaves, gos
taria de me congratular com V. 
Exn e. ao mesmo tempo, 
associa~-me às manifestações 
de preocupação e de protesto 
contra essa nota veiculada 
na Folha de S. Paulo. Na rea
lidade. o Senador Jarbas Pas
sarinho, hoje Ministro da Jus
tiça, tem conseguido se des
vencilhar. galhardosamente. do 
pesado ónus, do fardo que car
rega por ter pertencido ao go
verno militar. Ainda hoje, a
cabei de 1 er uma.-· nota do 
Jornal O Globo em que o sindi
calista Luis Medeiros. do Sin
dicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo, confere uma nota se 
não me falha a memória - 8 ou 
7 ao eminente Ministro da Jus
tiça. Jarbas Passarinho. Ali, 
ele assegura que o ministro 
conseguiu transpor-se e estar 
junto a todas as correntes do 
nosso regime democrático. Um 
grande democrata com trânsito 
livre em todos os setores da 
Nação brasileira. Também diz: 
"Se o Senador Jarbas Passari
nho reprimiu, prendeu ou man
dou prender; eu resisti e dei 
ti r os". Portanto, não pesa. 
hoje, nada que possa propiciar 
uma nota desse quilate 
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na Folha de S. Paulo. Acho que 
v. ExA espelha o pensamento 
gera 1 desta Casa. e·, quanto a 
mim, acho que a ascensão do 
Senador Uarbas Passarinho ao 
Ministério da Justiça só pro
piciou um fato negativo, por
que o Senado.se viu privado de 
uma hora· para outra daquela 
sabedoria, daquelas lições de 
democracia e da sua presença 
constante aqui neste Plenário. 
Está de parabéns v. Exa 

O SR. LEITE CHAVES - Muito 
obrigado a v. Exa Aliás. o a
parte é um testemunho vivido 
de que o Senador Jarbas Passa
rinho é essa pessoa a quem nós 
estamos procurando exornar sem 
deformações. defendendo-o em 
razão de uma injustiça dessa 
natureza. 

Acho até que o Presidente 
Fernando Co11or de Mello foi 
de alta sabedoria. Sua Exce
lência, inclusive~ conquistou 
o COngresso. levando o Senador 
Uarbas Passarinho para o Mi
nistério da Uustiça. Porque 
~enho a certeza que dificil
mente o Congresso ficaria em 
oposição sistemática ao Gover
no em determinadas proposições 
ou no exame de determinadas 
matérias legislativas, tendo o 
Senador Uarbas Passarinho à 
frente do seu Ministério. Ele 
impõe aqui tanto respeito e é 
objeto de tanta consideração, 
pelo seu passado. por tudo que 
fez, que não tenho dúvida ne
nhuma que sua Excelência o 
Presidente da República não 
poderia encontrar ninguém me
lhor nesta fase para dar gran
deza ao Ministério da Vustiça: 
e. outra coisa, melhor proje
~o. inclusive. ao seu Minis
tério. de uma maneira em 
geral. 

-É---uma f-igura--que~ -hlc-rusl'lle-, 
dentro do próprio Ministério, 
vai ser alvo do respelto dos 
demais Ministros. s. Ex~ natu
ralmente vai exe~cer uma lide
rança que é a do Ministério da 
Justiça, com toda a naturali
dade e eficiência possíveis. 

O Sr. Mauro Benevides - Con
cede-me V. Ex~ um aparte. 

O SR. LEITE CHAVES- Ouço V. 
ExA com muita honra. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador Leite Chaves. V. Ex~. 
ao responder há poucos instan
tes a um aparte do eminente 
Senador Voão Calmon, destacava 
a vivência de Jarbas Passari
nho nesta Casa, que temos a
companhado de perto. V. Ex~ e 
eu, nesses 12 anos que tivemos 
tido o privilégio de termos o 
Senador Jarbas Passarinho como 
companheiro no Senado Federal 
e no Congresso brasileiro. Re
cordo, neste instante, para v. 
Ex~. oferecendo também mais 
este meu testemunho de que nas 

sessões legislativas de 1981 e 
82. com o nosso voto. o sena
dor Jarbas Passarinho ascendeu 
à condição de Presidente do 
Senado Federal e do Congresso, 
e a sua atuação, ocupando a 
cadeira da Presidência, foi 
sempre uma atuação de magis
trado. Naqueles momentos de 
debates acirrados, quando nós 
a ele submetíamos sucessivas 
questões de ordem, com as dú
vidas em decorrência de inter
pretação regimental, o Senador 
Jarbas Passarinho as dissipa
va, e fazia ele próprio, dando 
aquela solução apontada pela 
lei interna da Casa. Era um 
homem que sem ser jurista se 
transformou no grande regimen
talista, respondendo com abso
luta precisão as nossas ques
tões de ordem e. naturalmente, 
comandando os trabalhos que 
aqui se processavam de forma 
verdadeiramente magistral. Di
ria mais a v. Ex~. que recen
temente, em 87 e 88, o Con
gresso brasileiro, investido 
das condições de Assembléia 
Nacional Constituinte, quando 
se discutiu e votou a Carta 
Magna de 5 de outubro de 1988. 
não foram poucas às vezes, no
bre Senador Leite Chaves, que 
nas comissões temáticas, na 
Comissão de Sistematização e 
no plenário da Assembléia Na
cional Constituinte. o nosso 
Senador ~arbas Passarinho a1i 
pontificava, pelo seu talento, 
pela sua cultura polimorfa, 
defendendo aaue1es pontos de 
vista que a seu juizo deveriam 
ser transplantados para o tex
to da Lei Maior do Pais. Além 
disso, nesses debates todos 
que temos travado. nas Comis
sões Parlamentares de Inquéri
to, numa das quais o Senador 
Jarbas Passarinho era o 
Relator-Geral, a CPI da Amazô
nia, a Região que S. Ex~ re
tir--e-senta --no --s-enaao·- F"ederar. 
cujos problemas conhece como 
ninguém, todos esses fatos, 
agora allgeiradamente mencio
nados. fazem com que prognos
tiquemos uma atuação absoluta
mente equi 1 i brada, correta. 
voltada para o interesse pú
blico do Senador Uarbas Passa
rinho à frente do Ministério 
da Justiça. Não me Poderia 
dispensar de oferecer neste 
instante, eminente Senador 
Leite Chavess. o meu testemu
nho de admiração ao atual ti
tular da Pasta da Justiça, que 
já teve o meu voto para exer
cer a Presidência do Senado 
Federal, quando ele cumpriu 
uma ~estão marcada pela preo
cupaçao de defender, acima de 
tudo, os interesses do povo 
brasileiro. 

O SR. LEITE CHAVES - Nobre 
Senador, eu e V. Ex a. chegamos 
aqui em 1974, quando conhece
mos o $enador Jarbas Passari
nho. Eramos eleitos pelo MOS, 
e ele era da então ARENA. Na 
época era extremamente diffci1 

a convivência entre os dois· 
Partidos. Tfnhamos saldo de 
uma elei~o dura, difícil, o 
regime m1litar vívido. presen
te. e. mesmo assim, sempre 
mantivemos com os Senadores 
Jarbas Passarinho e Petrónio 
Portel la um entendimento muito 
salutar. E V. ExA deu o depoi
mento valioso de quem partici
pou desses fatos. 

Além do mais ao que estou 
sentindo, V. Exi poderá ser o 
futuro Presidente do Senado. 
para honra nossa. E se essa 
hipótese se confirmar. não te
nho dúvida de que haverá um 
entendimento perfeito entre o 
Ministro da Justiça e o ?resi
dente do Senado. o que é muito 
importante para a democracia e 
a consolidação da nossa legis
lação, hoje sendo amplamente 
redimensionada. 

O Sr. Raimundo Lira- Permi
te-me V. Ex~ um ap~rte? 

O SR. LEITE CHAVES- Com mui
to prazer. ouço v. ExA, Sena
dor Raimundo Ura. 

o Sr. Raimundo Lira sr. 
Presidente. Senador Leite Cha
ves, congratulo-me com V. Ex~ 
por todas as palavras, por 
todo o pensamento expresSo a
qui. nesta tribuna, a respeito 
do nosso ColeQa, Senador Jar
bas Passarinho. convocado pelo 
Presidente Fernando_Co11or de 
Mello para exercer a função de 
Ministro da Justiça. Todos nós 
tomamos conhecimento, através 
da imprensa, de que a sua in
dicação, a sua escolha contou 
com quase a unanimidade da so
ciedade brasileira, o que mos
trou o acerto do presidente em 
convocar o senador Jarbas 
Passarinho. Lendo a nota a que 
se referiu V. Exll. S_enador 
Lefte Chaves, encontramos uma 
redação com a emoção do momen
to, caracterlstica. a1iás. de 
carta redigida por intelectu
ais do Terceiro Mundo. apesar 
de os nomes serem do maior 
destaque, do maior respeito no 
saber jurldico, mas essa carta 
contém três equívocos, que 
passarei a mencionar. O pri
meiro foi a própria intromis
são na decisão do Presidente 
Fernando Collor de Mello. O 
presidente tem o direito de 
escolher, por uma decisão pes
soal, o seu Ministro da 
Justiça. o segundo equívoco é 
o preconceito que podemos ao
sorver da redação do texto da 
carta, onde consta que o Mi
nistro Jarbas Passarinho é co
ronel de Exército e penso 
que é coronel com muita honra 
e com muita satisfação. O 
terceiro equívoco é a própria 
falta de sintonia com a ex
pressão da maioria do povo 
brasileiro. Sentimos, repito, 
através da imprensa, que a so
ciedade, na sua quase totali
dade, apoiou a indicação do 
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nome do Senador ua'rbas· ·Passat 1 Senado. mas impressionou-me a litígio. Sempre se houve bem, 
rinho para o cargo de Ministro sabedoria da viaa públlcç; nobre Senador. na área da Pre
da Uustiça. como senador, como quer dizer. o estágio de sabe- vidência Social; não é 
seu companheiro, o meu depo1- daria em que ficam os homens necessário que repitamos aqui 
mente, o meu testemunAo a•res.- Cjue passam por aqui. O cidadão elogios. O nobre senador Uar
peito do senador é da maior chega do Senado, já foi verea- bas Passarinho sempre se houve 
importância no que se refere dor, governador, ministro, ga- bem, exatamente porque tem ho
conce1to que dele tenho como nhou a eleição, perdeu a elei- norabilidade. credibilidade. 
parlamentar, como pessoa e, ção, foi elogiado. ovacionado, competência~ Essas qualidades 
sobretudo, por seu desempenho humilhado, ofendido e· injuria- o credenciaram a ser escolhido 
par1amentar aqui nesta Casa, do, como neste caso. E. ele para Ministro, hoje, da 
que engrandeceu e honrou o Le- fica. assim, num estágio de ~ustiça~ Nobre Senador Leite 
gislativo brasileiro. Portan- sabedoria~ Então, sabedoria é•Chaves, a Constituição não im
to. além de me congratular com isso. As vezes, a pessoa es- põe requisitos para a escolha 
V. ExA, Senador Leite Chaves, quece valores formais, reali- de ministro. Já houve ministro 
e apoiá-lo totalmente nas suas dades formais, da universida- da Guerra nesta República bra
considerações. parabeni2o, de, de cursos, mas resta-lhe a sileira. que nunca foi gene
nesta oportunidade. o Presi- sabedoria da vida. Então, ele ral. já houve ministro na área 
dente Fernando Collor de Mello junta os fatos. depois de um da Aeronáutica. o Sr. SalQado 
pela acertada escolha do Sena- certo estágio de permanência Filho, que não era aviador e 
dor ~arbas Passarinho que, te- aqui. não pela lógica. mas sempre se saiu bem e hoje é 
nho certeza. e como disse o pela intuição, que é uma qua- nome de um aeroporto no Rio 
Senador Mauro Benevides. será 1 idade humana, que está para Grande do Sul. Por_ isso, nobre 
um dos grandes ministros de além da inteligência. Senador, essa carta merece o 
Estado deste governo. Portan- nosso repúdio. Por quê? Porque 
to. deixo aqui o meu depoimen- Então. é por isso que. muitas ela tem um ressentimento e um 
to e o meu testemunho quanto vezes. o técnlco erra onde o ranço do passado. Penso que 
ao homem público, ao cidadão político acerta, ainda que um. simplesmente o Senador ~arbas 
aue honra e dignifica esta especificamente. tenha mais Passarinho pertenceu às Forças 
casa e· o Brasil, o senador conhecimento do que o outro. Armadas. aliás. pertence, está 
Jarbas Passarinho. apenas licenciado, e. com mui-

O SR. LEITE CHAVES- Muito 
obrigado, Senador. o apàrte de 
V. Ex~ é mui to va 1 ioso para 
essa defesa que fazemos. V. 
Ex~ o conheceu nesses últimos 
4 anos de vida diuturna aqui 
no Senado. V. ExA é empresário 
e tem critérios de julgamento 
e jamais faria um depoimento 
público desses se n~o estives
se sendo sincero. E um depoi
mento muito importante. 

Não quero transcrever a bio
grafia do Senador Passarinho 
para não alongar o meu discur
so. mesmo porque essa biogra
fia está nos assentos do Sena
do e é muito rica de fatos 
importantes. 

Di2 Emerson. filósofo ameri
cano do século XIX, que os 
grande homens são os que têm 
as menores biografias. Essa 
biografia não é grande, e tam
bém não é pequena: é uma bio
grafia média, mas dá o 
itinerário político por que 
passou o Senador Jarbas Passa
rinho. Só homens de i n
teligência superior são capa
zes de tal percurso. E1e se 
houve maravilhosamente bem 
tanto no s·etor mi 1 i ta r quanto 
no setor civil. E não tenham 
dúvidas de que se ele não ti
vesse interrompido a carreira 
militar, seria hoje um dos 
grandes generais do Exército 
aras i lei ro. 

Poucos homens conheci com a 
qualificação do Senador Passa
rinho, e não é s6 numa área; é 
um homem de estudos, de maduro 
conhecimento, de longa 
experiência. Além do mais. já 
dei um depoimento aqui, sobre 
um fato que constatei na minha 
vida política. Breve, no ano 
que vem, estarei deixando o 

Peço, que examinem essa bio- ta honra, sempre desempenhou 
grafia para que os próprios seu papel com responsabilidade 
signatários da carta. que não na direção, quem sabe, dos ba
foram justos com o Senador talhões e das companhias. No
Jarbas Passarinho, examinem bre Senadbr Leite Chaves, V. 
melhor a seara por onde Ex 4 tem toda a ra2ão ao trazer 
andaram. essa palavra de protesto a 

este Plenário. Solidarizo-me 
Luiz Maya- com V. Ex~ porque acredito que 

um aparte, o nobre Senador Jarbas Passa
rinho veio somar à equipe de 
Governo. e levou juntamente 

o Sr. Antônio 
Permite-me V. Exa 
nobre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES 
to prazer. 

Com mui- consigo a credibilidade. a 

O Sr. Antônio LU1Z Maya - No
bre Senador Leite Chaves, 
creio que a condição maior 
para que uma pessoa possa de
sempenhar uma função eminente
mente política no Governo é a 
sua honorabilidade, a sua cre
dibi 1 idade e a sua 
competência. Essas três quali
dades configuram o perfil do 
nobre Senador Jarbas 
Passarinho. Eu creio. até, que 
o Senhor Presidente da Repú
blica o escolheu exatamente 
porque e1e tem caráter, tem 
competência e é caeaz de de
sempenhar a funçao como um 
mestre. Como desempenhou, 
aliás, sem ser professor, a 
nobre missão de Ministro da 
Educação. E. nós, da catego
ria, sempre o respeitávamos e 
sempre aplaudimos os seus 
atas. Durante sua gestão saiu 
a Lei nQ 5.692. do ensino do 
1Q e 2R graus, que ainda se 
encontra em vigência. não obs
tante novas determinações 
const i tu c i o na is. Estamos a
guardando a nova Lei de Dire
trizes _e Bases. O nobre Sena
dor Jarbas Passarinho foi Mi
nistro competente na área da 
Educação~ sem ser jamais um 
sindicalista, na área do Tra
balho, desempenhou com mestria 
seu papel de Ministro, de con
ciliador das classes em 

competência para aquela equipe 
na área que ele vai 
administrar. , E para o pacto 
social, ninguém melhor do que 
um Senador da República acos
tumado ao diálogo, ao debate, 
para coordenar os trabalhos. 
Tenho certeza de que ele há de 
se sair muito bem na condução 
dos trabalhos do pacto social, 
como também nos próprios des
tinos do Ministério da 
~ustiça. Muito oÇrigado, nobre 
Senador, e parabens pela pala
vra que V. Ex 4 aqui traz de 
solidariedade ao nobre Senador 
~arbas Passarinho, Ministro da 
Justiça. 

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço 
a V. Ex 4 pelo aparte. Como V. 
Ex~ é um educador. e o Senador 
~arbas Passarinho foi Mini&tro 
da Educação, este é um depoi
mento valioso. Aliás, eu quero 
mostrar que realmente V. ExA 
não exagera: n6s sempre esti
vemos em partidos opostos, mas 
se algum membro nosso tivesse 
que fazer uma oposição, não 
encontraria fatos desabonado
res a 1he imputar. 

Homem culto, versátil, grande 
orador, leal. Homem que, como 
eu disse, não pisa nos outros 
para subir, d1scip1 i nado, 
aliás. é uma das caracterlsti
cas que s6 as grandes nações 
valorizam. porque nós somos um 
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povo indisciPlinado, e o Sena
dor ~a~bas Passarinho, por 
formação, é um homem 
.tlisciplinado. E ele se houve 
;bem em todos esses setores. Eu 
!não teria, mesmo que quisesse. 
restrições a fazer-lhe. E nin
guém do PMOB, que com ele aqui 
conviveu, seguramente, também 
não. 

Destacado Presidente o Sena
do, grande líder, senador bri
lhante em Plenário, versátil, 
cordial, como disse, jamais 
usou a sua condição de mili
tar, na êpoca, para criar si
tuações de injustiças contra 
pessoas que se posicionavam 
contrariamente ao Governo da 
época. 

Como. disse no inicio do meu 
discurso, estava no exterior e 
não pude cumprimentar o Sena
dor Jarbas Passarinho, nem por 
telefone, nem pude estar pre
sente à sua posse. 

Fa2endo esta modesta defesa, 
ou prestando este esclareci
mento de quem com ele conviveu 
durante 12 anos, encontro uma 
maneira de cumprimentar S. 
Exa, e dar ume oportunidade 
aos ilustres juristas, subs
critores da carta. carta muita 
jnjusta, de se esclarecerem 
melhor com a biografia a que 
faço referência. 

E essa nota me chamou atenção 
não só pelo destaque que 
a Folha de S. Paulo lhe deu. 
mas porque é subscrita por ju
ristas da mais alta qualifica
ção nacional. E tenho certeza 
de que eles foram induzidos 
por emocionalidade, por situa
ções apriorfsticas. politicas. 
~amais chegariam a esse posi
cionamento se tivessem convi
vido com o Senador Jarbas 
Passarinho. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. LEITE CHAVES EM SEU 
DISCURSO: 

CARTA DIZ QUE PASSARINHO 
NÃO TEM CAPACITAÇÃO MORAL 

PARA MINISTER!O 

Folha de S. Paulo Da Redação 

A Folha recebeu ontem carta 
cri~icando a escolha do Sena
dor Jarbas Passarinho para Mi
nistro da Justiça. A carta é 
assinada pelo jurista e membro 
da Academia Brasileira de Le
t~as. Evaristo de Moraes Fi
lho, pelo advogado Fábio Kon
der Comparato, pelo professor 
de Direito da USP Goffredo 
Te11es Vr., pelo filósofo e 
professo~ da USP José Arthur 
Giannotti. e pelo reverendo 
~aime V,l~ight. A seguir, a 
, ntegra: 

aA mudança ministerial orga
nizada pelo Exmo. Sr. Presi
dente da República elevou ao 
posto de Ministro da Justiça o 
Senador Jarbas Passarinho. Há 
fatores preocupantes nesta no
meação para o ministério 
responsável pela vigência das 
liberdades públicas e indivi
duais. 

uourante o regime militar, o 
atual Ministro da Justiça as
sumiu funções fundadas e~. 
princípios que outorgavam a 
Segurança Nacional a preemi
nência sobre o Direito e a 
Liberdade. No momento mais 
sombrio· de nossa história, 
participou da sessão do Conse-. 
lho de Segurança Nacional que 
instaurou a ditadura do Ato 
Institucional n~ 5, pelo qual 
propugnou enfaticamente. Nos 
Ministér1os do Trabalho. da 
Educação e da Previdência So
Clal coibiu liberdades funda
mentais, autorizou arbitrarie
dades. serviu-se de instrumen
tos próprios de regimes 
tirânicos. Até o presente mo
mento, o Senhor ministro não 
ofereceu nenhuma ret~atação 
pública à Nação. 

"0 ministro Jarbas Passari
nho. que pela primeira vez em 
sua longa carreira ministerial 
participa de um regime 
democrático. somente poderá 
alcançar a capacitação moral 
necessária ao Ministério da 
Justiça se repudiar publica
mente as práticas que incenti
vou no passado, afirmando seu 
compromisso como a•implantaçáo 
plena da Constituição e do Es
tado de Di rei to." 

,_·Durante o disCurso do sr. 
Leite Chaves. o Sr. Fran
cisco Ro11emberg. deixa a 
cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mendes 
Canale, 1Q Secretário. 

Durante o discurso do Sr. 
Leite Chaves, o Sr. Mendes 
Cana1e, 12 Secretário, dei
Xa a Cadeira da pf'esjdên-

-•cfa. que é ocupada pelo Sr. 
Nelson Carnef~o. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Os pronunciamentos no 
plenário traduzem o pensamento 
da Casa. A Mesa com eles se 
solidariza. 

Concedo a palavra ao nobre 
senador Mário Maia. (Pausa. 

s. ExA não está presente. 

transmitir a minha apreensão, 
a minha preocupação e até in
dignação pela maneira como 
esta csa e o Congresso Nac1o
na1 têm-se posicionado quanto, 
à medida provisória que trata 
do assunto dos reajustes das 
mensalidades escolares. 

Está tramitando. novamente. a 
Medida Provisória n 2 244. pela 
sétima vez. porque desde março 
e1a vem sendo reeditada 
mensalmente. Não aparecem na 
Comissão Mista competente para 
analisar e estudar esta maté
ria, aqueles que são convoca
dos, mas tão-somente aqueles 
interessados em defender a 
rede de ensino privado do nos
so Pafs. 

Portanto, faço um apelo aos 
nobres Congressistas ~ara que 
a Medida Provisória n~ 244 não 
seja mais uma vez abandonada, 
como ocorreu das outras vezes. 

Ap~oveito, ainda, a oportuni
dade para esclarecer que estou 
apresentando uma emenda, no 
sentido de vedar a cobrança 
antecipada das mensalidades 
escolares porque entendo que 
esta é uma prãtica muito 
maléfica. Em nenhum dos seto
res do comércio ou da ativida
de industrial se observam es
s~s coisas. 

Portanto, registro: encontra
se em tramitação. na Comissão 
competente, a sétima medipa 
que trata 'dos reajustes das 
mensalidades escolares. ~ue 
vem em boa hora, ~á que esta
belece e institul o principio 
da 1 ivre negoc1 ação entre- as 
escolas particulares e os alu
nos. que ~êm que a~car com o 
custo dos seus estudos. 

Esta é matéria de suma impor
tância, que todos os dias ocu
pa páginas e manchetes dos 
nossos principais jornais. A
qui. no Congresso Nacional, 
esse não tem merecido devida
mente o apoio e o acompanha
mento dos nobres Pares dessa 
Casa e, como de resto, de todo 
o Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, fica regis
trada a apreensão. Solicito a 
todos os colegas Senadores que 
fazem parte da comissão provi
sória, para que discutam e a
preciem como deve ser a Medida 
Provória n~ 244. sétima de uma 
série. 

Era o que tinae a dizer, Sr. 
Presidente. 

Com a palavra o nobre Senador 
Carlos Patrocfnio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO 
(TO. Pronuncia o seguinte 
dlscurso. Sem~ revisão do 
orador.) Presidente, Srs. 
Senadores. gostaria de usar a 
tribuna do Senado, hoje, pra 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador 0oão Calmom. 

O SR. úOÃO CALMON (PMDB - ES. 
Pronuncia o seguinte discur
so.) sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I 
j 
' 
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Há poucas semanas. tive opor
tunidade de participar~ em São 
Paulo, do Con~resso Mundial de 
Educação que, na realidade, 
não congregava todos os seg
mentos da área dn ensino. Es
tavam lá pres~ntes dele~ados 
de algumas dezenas de pa1ses, 
mas nenhum deles falava em 
nome da escola pública. todos 
pertenciam ao setor privado da 
educação. Naquela oportunida
de, destaquei que no momento 
em que o mundo se emocionava 
com a derrubada do Muro de 
Berlim, não deveria continuar 
separando o segmento público 
do segmento privado da educa
ção um muro caracterizado por 
preconceitos radicais. 

Há poucos dias, conforme des
tacou, hoje, neste plenáriO, o 
nobre Senador Louriva1 Baptis
ta, Gorbachev recebeu o Prêmio 
Nobel da Paz, com aplausos u
nânimes. porque realmente se 
deve a esse extraordinãrio es
tadista~ uma das revoluções 
mais importantes deste século. 

Num livro d~ Gorbachev, lan
çado recentemente no Brasil e 
que aqui é best-seller, como 
de resto em todo o mundo, ele 
revela ~ue no regime atual da 
União Soviética. após uma am
pla _e p~otunda avaliação, es
tão sendo fechadas sumariamen
te fábricas e universidades 
reconhecidamente ineficientes. 

Fiz a ressalva de que no Bra
sil nenhum de nós pensaria em 
fechar universidade, mesmo i
neficien~e. porque cuidarfamos 
antes de eliminar essas 
folhas. Destaquei a necessida
de de realizarmos também no 
Brasil. como se faz nos Esta
dos Unidos, no Japão e em 
vários pafses da Europa, uma 
avaliação e p~ofunda avaliação 
do universo da educação 
brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
r~s. hoje chegou às minhPs 
maos um documento que pode ser 
encarado como uma prova de que 
no Brasil se começa a pensar 
também numa Pe~estroika, numa 
modificação ampla e profunda 
da estrutura da sociedade bra
sileira, inclusive na área al
tamente prioritária da 
educação. Trata-se do livro da 
Professora Guiomar Namora de 
Mello. intitulado: "Social De
mocracia e Educação. Teses 
para discussão". -

Não poderia. nos poucos minu
tos que me são reservados, fa
ze~ um resumo desta 
ex~raordinária contribuição da 
mestra admirável que é Guiomar 
Namo de Mello, gue foi 
Secretária da Educaçao no Mu
nicfpio de São Paúlo, quando 
era prefeito o eml nente Sena-
dor Mário covas. ' 

A certa altura desse livro de 
.importância extraordinária, a 
autora destaca: 

Uma teSe dramaticamente 
verdadeira: o povo brasi
leiro não tem acesso à es
cola e ao conhecimento~ é 
usurpado desse direito. São 
43 milhões.de subescolari
zados (pessoas que não com
pletaram quatro anos 
escola~es). O analfabetismo 
atinge 20 milhões de pesso
as, das quais 11 milhões 
entre 15 e 29 anos. Cerca 
de 4 milhões de crianças, 
em idade escolar obrigató
ria. não fregOentam esCola. 
Das que frequentam, metade 
fracassa logo no início. e 
apenas 20 de cada 100 con
seguem completar as 8 sé
ries do ensino fundamental 
(1S2. grau). 

Nosso sistema escolar é 
segmentado. Há uma trajetória 
para os ricos. que se incia na 
escola particular de boa qua
lidade e termina na universi
dade pública e gratuita. Outra 
é a dos pobres. que se inicia 
na escola pública de má quali
dade e. quando bem-sucedida. 
termina na escola superlor 
particula~. paga e, via de re
gra, de má qualidade. 

Isso cria um perverso círculo 
vicioso: a maioria dos futuros 
professores das más escolas 
públicas de 1~ e 2~ graus está 
sendo formada nas escolas par
ticulares superires. cuja qua
lidade o poder público não 
controla. 

Em virtude da limi-tação do 
tempo, não poderia ler outros 
~rechos desta denúncia dramá
tica que é feita à Nação por 
uma das mais extraordinárias 
educadoras deste País. 

Agora. no Governo Collor de 
Mel1o. o atual Titular da Pas
ta da Educação. nosso colega 
Carlos Chiarelli, está enfren
tando um desses problemas de 
que tanto nos envergonhamos e 
que é comentado neste t~echo 
do livro que estou ·citando: 

O Brasil tem um dos meno
~es anos letivos do mundo -
180 dias. com escolas de 4 
ou até 5 turnos diários. No 
japão são 243 dias. mas 
isso seria pedir muito, já 
que por ser um país pobre. 
já as _eScolas funcionam aos 
sábados ... Talvez 200 ou 
210 dias. com 5 horas 
diárias de trabalho efetivo 
aumentassem o número de ho
ras. aproximando-se do mis
tificado tempo integral. 
com menores custos de in
vestimentos na rede física. 
?aíses como os Estados Uni
dos. que têm 177 dias lati
vos de 6 horas situação 
favorável que a brasileira. 

também estão adotando pro
vidências pa~a ampliâr o 
ano esco1ar. 11 

O Sr. Hugo Napoleão 
Permita-me V. Ex~ um apar

te? 

O SR. úOÃO CALMON 
prazer, tenho a 
conceder o apaPte a 

Com muito 
honra de 
V. ExA 

o SR. Hugo Napo 1 eão 
- Eminente Senador João Cal
mon. v. Ex4 , que. sem dúv1da 
alguma é o grande baluarte do 
Congresso Nacional, e mais es
pecificamente do nosso Senado 
da República em matéria de E
ducação. ·por toda a vi da que 
dedicou ao tema tão delicado 
quão fascinante e, por que não 
dizer, um pe~anente desafio à 
inte11gência de todos os bra
sileiros, v Exà está mencio
nando dados• relativos ao núme
r·o de horas-au1 a no Japão. 
Isso me faz recordar, quando 
estive à frente da Pasta da 
Educação. a visita que recebi 
do P~ofessor Heitor Gurgulino 
de Souza, Reitor da Universi
dade das Nações Unidas. com 
sede em Tóquio, homem ampla
mente conhecido nos meios in
telectuais brasileiros, até 
porque havia sido diretor do 
ÇNPq durante muitos anos. 
Disse-me ele na ocasião, que 
havia terminado no Japão uma 
pesquisa, que durou três anos. 
destinada a saber se deveriam 
ou não os Japoneses suprimir a 
aula aos sabados. Essa pesqui
sa abrangeu desde os pais de 
famílias. até as escolas, os 
produtores rurais, as associa
ções, as instituições de natu
reza diversa naquele país. 
Após três anos de incessantes 
perQuntas e averiQUações, con
c1ulram que dever1am manter a 
aula aos sábados. de ~cardo 
com os números que V. Ex aca
ba de fazer referência. Não 
sei exatamente no Brasil se 
deveríamOs · como_ .está o Mi
nistério .de Educação em vias 
de fazer, exata e prioritaria
mente - estender o número de 
aulas no país. tâlve"z devêsse
mos. antes, aperfeiçoar, me
lhorar a qualidade do ensino, 
reaparelhar as nossas escolas. 
Não sei se, sobre alunos tão 
sobrecarregados de carências 
de todas a natureza. devêsse
mos nós aumentar a carga 
horária ou antes, talvez. me
lhorar a qualidade do ensino. 
De qualquer maneira. está-se 
tentando fazer al~o. E~ em ma
téria Pe educ~çao no Brasil, 
tudo" o que se possa fazer é 
sempre interessante. finalizo 
minhas breves observações men
cionando a grande conquista da 
última Constituição com a E
menda Calmon, que atribui 13% 
do orçamento nacional à educa
ção e por que não dizer a 
"Emenda Calmon atuali::zada" da 
nova ConStituição de 1988, que 
sobe o limite- da União para 
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18% e atribui 25% a Estados e 
Municipios. Foi dado o grand~ 
p~sso, e haveremos todoS nós 
sempre de louvar o fecundo 
trabalho de V. Ex• 

O SR. ~OÃO CALMON - Agradeço 
a V. ExA ,. nobre Senador Hugo 
Napoleão, o seu valioso aparte 
que me honra ainda mais porque 
V. ExA foi um admirável Minis
tro da Educação. Apesar de lu
tar com recu"rsos a i nda escas
sos, V. ExA percorreu uma tra
jetória luminosa à frente do 
MEC e, por isso, o seu aparte 
tem para mim significado 
especial. Antes de terminar 
este pronunciamento, saudoso o 
trabalho extraordinário da 
Professora Guiomar Namo de 
Mel1o, pediria licença para 
ler mais um trecho desse 
livro-denúncia. Prossegue a· 
autora. 

"Nossas uni vers'i udades 
públicas e gratuitas apre
sentam uma das menores re
lações entre professores e· 
alunos i professor para 
cada 10 ou .12 alunos em 
média. Mas há casos. onde a 
relação se inverte. como o 
de haver 3 funcionários não 
docentes para cada alunos. 
Há uma universidade federal 
no nordeste. 1

' 

Aqui estão presentes vários 
representantes dessa área so
fredora do Brasil. e um deles 
é V. Ex~. nobre Senador Hugo 
Napoleão. o nosso Senador Mau
ro Benevides. o Senador Fran
cisco Rollemberg e tantos ou
tros - este trecho merece re
almente ser focalizado: 

"Há uma Universidade Fe
deral no Nordeste. cujo or
çamento é comparável ao do 
seu pobre estado. E não se 
tem ainda noticia de nenhum 
Prêmio Nobel saído de tão 
e1 itizado sistema.'' 

Este. quadro. nobre Senador 
Hugo Napoleão e nobres Cole
gas. só poderá ser modificado 
de maneira realmente eficiente 
se cumprirmos uma decisão des
te Congresso. que. por inicia
tiva minha, aprovou para os 
Orçamentos de 1989 e de 1990 
uma verba para rea11zacão de 
uma ampla e profunda avafiação 
do universo da educação 
brasileira. Esta idéia não é 
originalmente minha. Como V. 
Ex 4 s sabem, os Estados Unidos 
da América realizaram essa 
pesquisa. que alcançou reper
cussão extraordinária. outros 
pafses da EuroPa e da Asia 
também realizaram essas 
avaliações. Em relação aos Es
tados Unidos e Japao. hoje há 
um episódio ainda mais 
imRressionante. Estes dois 
pafses, ~ue se enfrentaram em 
uma guerra. inclusive. da par
te dos Estados Unidos, com u
tilização de bombas atômicas. 

que ·Toram lançadas sobre Naga
saki e Hiroshima. estes dois 
p~ises assinaram um convênio 
para realização, por um grupo 
de educadores americanos. de 
um avaliação da educação japo
nesa e, em contrapart1da, uma 
comissão de educadores do. Ja
·pão. também de alto nivel ~ fa
ria uma avaliação da ~ducação 
nos "EstadOs Uni dos~ ' 

Dois países que travaram. re
centemente, uma guerra. toma
ram essa iniciativa sem prece
dentes - creio - na história 
da educação. Infelizmente, 
nós. bras1leiros. revelamos 
uma quase total incapacidade 
para a realização dessa ava
liação, que já foi aprovada 
pelo Congresso Nacional. aue 
deStinou para tal final idade 
uma verba em 1989 e outra ver
ba em 1990. 

Deixo aqui um apelo ao nosso 
eminente Colega Senador e Mi
nistro Carlos Chiarelli, que 
está realizando uma obra 
admirável à frente do MEC, in
clusive com à co~agem de en
frentar hostflidade, que. para 
ficar em paz com sua consciên
cia de homem público. inicie 
essa aval1ação, porque as ver
bas já se acumulam desde 1989. 
e já estamos quase no fim de 
1990. Eu, teimosamente. vou 
incluir uma nova verba para o 
exerci cio de 1991. Se não rea
lizarmos essa avaliação, se 
não realizarmos este diagnós
tico. a educação brasi,eira 
·continuará na mesma situação 
dramática em que se encontra. 
de acordo com os dados aterra
dores que acabam de ser reve
lados no livro da Prefessora 
Gu1omar Namo de Mello. 

Como se aproxima o horário 
destinado à Ordem do Dia, la
mento não poder estender-me 
mais nesta análise. 

Fica aqui este registro. com 
os meus parabéns efusivos à 
eminente mestra de São Paulo, 
que, há cerca de três anos, 
teve a coragem de revelar, na 
Comissão de Educação do Sena
do, que na periferia da mega
lópole que~ São Paulo as es
colas de primeiro grau tém 
quatro a cinco turnos. As 
crianças permanecem na escola 
apenas duas horas por dia. 
descontada a meia hora da me
renda, elas estudam apenas du
rante uma hora e meia. Esta é 
uma revelação realmente estar
recedora. que só mesmo uma 
pessoa com a coragem civica da 
Pro'fessora Guiomar Namo de 
Mello ter;a condições de 
transmitir à Comissão de Edu
cação do Senado. Fica aqui 
este registro. ao mesmo tempo 
em que a·gradeço à Mesa a bene
volência, ao permitir que eu 
me estendesse tanto em relação 
a um tema que realmente é o de 
mais transcendental importân-

cia de qualquer país, mesmo 
altªmente desenvolvido. (Muito 
bemo Palmas.) 

Durante o discurso do 
Sr. João Calmon, o Sr. Nelson 
Carneiro, Presidente, defxa a 
cadefra da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. António Lufz 
Maya, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio 
Luiz Maya) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Benevi
des. 

O SR. MAURO aENEVIDES (PMOa -
CE. Pronuncia o seguinte 
disC.urso.) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores. a preservação 
do Finor passou a representar 
bandeira de luta das lideran
ças mais expressivas do Nor
deste, desejosas de ver manti
do um instrumento desenvolvi
mentista, responsável pelo 
crescimento daquela importante 
área do Território Nacional. 

Em duas oportunidades ante
riores. debati, nesta tribuna, 
a questão relacionada com o 
Finor e Finam, apelando para 
as autoridades competentes. a 
fim de que resguardem tais me
canismos de fomento, embora 
possam ser modificadas algumas 
diretrizes da sistemática vi
gorante. 

Todos os jornais editados nas 
capitais nordestinas posicio
naram-se. através de editori
ais, em favor do Finar, recla
mando uma ação vigilante dos 
Parlamentares no Congresso em 
defesa dos incentivos fiscais. 

o povo. da Capital do meu Es
tado, fez publicar. hoje, o 
seguinte e abalizado edito
rial, assim redigido: 

"SALVAR O FINOR 

O Superintendente da Su
dene, Adauto Bezerra, acaba 
d.e encaminhar aos governa
dores do Nordeste, aos mem
bros da Bancada da ~egião 
no Senado e na Câmara, e 
aos lfderes empresariais 
dos Estados nordestinos, um 
veemente a~élo no sentido 
de que cerrem fileiras para 
salvar o Fundo de Desenvol
vimento Regional do Nordes
te FINOR. cuja extinção 
vem sendo tentada pe1o Mi
nistério da Economia, a 
despeito da resistência im
posta pelo próprio Presi
dente da República. 

Tra~a-se. conforme o Su
perintendente da Sudene~ de 
mobilizar as forças pollti
cas do Nordeste para levar 
o Congresso a aprovar a 
mensagem presidencial que 
ratifica a existência dos 
fundos regionais de desen
volvimento, embora o art. 
36 do Ato das Disposições 
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Transitórias da Constitui
ção viQente· deixe evidente 
que os incentivos destina
dos ao setor privado estão 
garantidos. 

A mobilização dessas po
líticas adquirirá uma im
portância transcendente com 
a entrada em arena dos go
vernadores eleitos em 3 de 
outubro corrente e os que 
se elegerão em 25 de novem
bro proximo~ na região. o 
Governador eleito da Bahia, 
Antônio Carlos Magalhães. 
já deixou claro que o apoio 
baiano ao Governo federal 
será dado na mesma propor
ção do apoio que a Bahia e 
o Nordeste receberão de 
Brasília, salientando que a 
primeira reivindicação do 
Estado é a manutenção do 
Ffnor. 

Embora a disputa esteja 
ainda na dependência das 
urnas. os dois candidatos 
ao Governo de Minas Gerais 
também já manifestaram a 
determinação de lutar pela 
permanência do Finar, cujos 
recursos foram indispensá
veis à expansão da economia 
da extensa área m1neira in
tegrada ao PolíÇono das Se
cas. 

No Ceará e em Pernambuco, 
os Governadores recém
eleitos também prometem 
cerrar fileiras em defesa 
do Finor, que embora seja 
falsamente apresentado pela 
tecnocracia em Brasília 
como elemento da expansão 
inflacionária, representa 
um.percentual inexpressivo 
na despesa pública, corres
pondendo a 1% da receita 
tributária federal. e a 
0,10% do Produto Interrú~ 
Bruto-PIB. 

Se for considerado o que 
os recursos do finar fize
ram pelo Nordeste, a des
peito de algumas distorções 
em sua administração, que 
podem e devem ser corrigi
das. não será difícil con
cluir que a relação custo
beneficio é altamente 
favorável à manutenção des
se incentivo. concedido por 
praticamente todos os pai
ses onde há evidentes des
nfveis regionais. 

De fato, cálculos da Su
dene indicam que os valores 
correspondentes à renúncia 
fiscal em favor do Finar 
retornaram aos cofres pú
blicos, em forma de tribu
tos estaduais e federais, 
basicamente ICMS e IPl, na 
proporção de 4.5 vezes. 

Além disso. os recursos 
libe~ados para os incenti
vos Toram responsáveis pela 
criação de 2,5 milhões de 

empregos diretos e indire
tos. e permitiram que o PIB 
nordestino crescesse à mé
dia anual de 5.7% nos últi
mos anos - bem acima de mé
dia nacional - enquanto o 
Produto Industrial. nomes
mo período. apr~sentou uma 
expansão média. anual de 
5,7%. 

Em termos de reto~no 
tributário, os mesmos le-· 
vantamentos da Sudene in
formam que 66% da receita 
do ICMS e 57% da arrecada
ção do lPI dós Estados nor
destinos. são or1g1nárfos de 
empresas beneficiadas com 
os incentivos fiscais. os 
quais representam apenas 
16.4% do tota1 dos incenti
vos concedidos pelo Governo 
.Federal ao setor privado. 

Há. naturalmente. distor
ções na administração des
ses incentivos, as Quais 
poderão e deverão ser 
e 1 i mi nadas~ Para tanto. o 
Ministério da Economia re
cebeu um conjunto de suges
tão encaminhadas pela Sude
ne. destinadas a melhorar o 
desempenho do sistema. con
forme. aliás, determinação 
do Presidente de República. 

Este é o caminho a 
seguir. Enfrentar os buro
cratas de Brasflia, que 
desconhecem a realidade 
nordestina, é um dever de 
todas as forças políticas e 
empresariais da região. No 
momento, o Congresso é o 
palco onde será travada a 
batalha pela preservação do 
Finar. •• 

Sr. Presidente, a Sudene a
guarda. assim. uma decisão a 
nível de governo, tendo o Cel. 
Adau1to Bezerra. seu Superin
tendente, feito contato com 
Senadores e Deputados. instan
do-os a pugnar pela manutenção 
do Finor. 

Assim. volto a me pos1c1onar 
em favor do Fundo de Investi
mentos do Nordeste, na expec
tativa de que as autoridades 
competentes ponham fim às es
peculações correntes. relati
vas à possibilidade de sua 
extinção. 

Com áreas carentes. o Nordes
te e o Norte ainda necessitam 
daqueles mecanismos de desen
volvimento para a correção das 
disparidades regionais. 

Dai, a reiteração do nosso 
apelo anterior, ja agora cal
cado no brilhante editor1al, 
ora transcrito nos Anais da 
Casa. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. 
SENADORES: 

Áureo Me11o- João Menezes
oziel carneiro- Hugo Napole
ão - Raimundo lira- Mauricio 
Correa - Mário Covas - AntOnio 
Alves Mareio Lacerda- Al
berto Hoffmann. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu
iz Maya) - O Senhor Presidente 
da República editou a Medida 
Provisória n~ 2479 de 17 de 
outubro de 1990, que "concede 
antecipação de reajuste sala
rial aos servidores civis e 
militares do Poder Executivo. 
na Administração Direta, nas 
Autarquias. inclusive as em 
regime especial. nas fundações 
públicas e nos extintos 
territórios". 

De acordo com as indicações 
das Liderança.s. fica assim 
constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

SENADORES 

Ti tu lares 

Cid Sabóia de Carvalho 

Ronaldo Aragão 

Mauro Benevides 

Hydeckel de F1eitas 

Pompeu de Sous.a 

0ami 1 Haddad 

Mário Maia 

Suplentes 

Mareio Lacerda 

Humberto Lucena 

Meira Filho 

Louriva1 Baptista 

Wi 1 son. Martins 

Ney Maranhão 

Carlos A'1berto 

DEPUTADOS 

T.ftulares 

Francisco Amaral 

Luiz Alberto Rodrigues 

Arnaldo Moraes 

Manoel Castro 

José Mendonça 

Geraldo Campos 

Edmilson Valentim 
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Suplentes 

Luiz Soyer 

..José Melo 

Ivo Mainardi 

Costa Ferreira 

Eva1do Gonçalves 

Maria de Lourdes A~adia 

Lidice da Mata 

De acordo' com a Resolução 
n~ 1. de 1989-CN. fica estabe
lecido o seguinte calendário 
para a tramitação da matéria: 

Dia 22110 
Comissão Mista 

Dia 23/10 
Com1ssão Mista 

Designação da 

Instalação da 

Até 23/10 -Prazo para re
cebimento oe emendas. Prazo 
para a Comissão Mista emitir o 
parecer sobre a admissibilida
de. 

Até 2/11 Prazo final da 
Comissão Mista 

Até 17/11 -Prazo no Con
gresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antônlo 
Luiz Maya) - A Presidência co
munica ao plenário que rece
beu. do Banco Central do Bra
sil. em conformidade com o 
art. 12 da Resolução n~ 94. de 
1989, do Senado Federal. rela
tório sobre a posição de endi
vidamento dos estados e muni
cipios referente ao terceiro 
trimestre deste ano. A~matéria 
será despachada à Comissão de 
Assuntos Econômicos, para co
nhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu
iz Maya) - Sobre a mesa, men
sagem do Governador e_m exercí
cio do Distrito Federal que 
será lida pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lida a seguinte 

(*) MENSAGEM NO 126, 
DE 1990-DF 

(NO 99/SO-GAG, na origem) 

Submetendo à deliberação do 
Senado o Projeto de Lei do DF 
n~ 59. de 1990, que aprova a 
pauta de valores imobiliários 
do Distrito Federal, para e
feito de lançamento do lPTU no 
exercicio de 1991, altera dis
positivos da legislação 
tributária e dá outras provi
dências. 

(*) -A mensagem, o projeto de 
lei e a pauta de valores ve
nais dos terrenos e edifica-

ções no Distrito Federal~ se
rão publicados e~ suplemento à 
presente edição. · 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu
iz Ma~a) - Nos termos da Re
soluçao n~ 157. de 1988. o 
projeto será despachaqo à Co
missão do ·Distrito Federal. 
onde poderá receber emendas. 
após sua publicação e distri
buição em aVulsos. pelo prazo 
de cinco dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu
iz Maya) Está esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

do Convênio 
BID. 

Constitutivo do 

A Resolução AG-8/87 objetiva 
realizar alterações no convê
nio constitutivo do BID de 
forma a permitir a fusão do 
"Capital Ordináriou ao HCapi
tal lnter-Regional". Em 1959, 
quando o Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento foi Tunda
do, ele contava exclusivamente 
com recurso apertados por seus 
fundadores. países membros da 
organização dos Estados Ameri
canos, ,que constituíram o que 
se convencionou chamar- "Capi
tal Ordinário". Mais tarde, 

Estão presentes 
Srs. Senadores. 

na Casa 33 houve: a adesão de pa'í ses de 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

outras regiões, sendo criado 
um seQundo fundo de capital 
denom1nado capital Inter-Regi-
ona1". A pro posta legislativa 
em estudo, trata de junção 
contábil dos dois fundos de 
capital. Item 1 

PROJETO 
. Na verdade, a fusão do 

DE DECRETO LEGISLATIVO "Capital Ordinário" e do 
Nl2 B. DE 1990 "Capital Inter-Regional" do 

(Incluído em Ordem ~o 
nos ~ermos do art. 376, 
do Regime.nto Interno) 

SID era uma hipótese que esta
Dia va em aberto desde a entrada 
e. nos paises não-re~iOnais. o 

Convênio Constitut1~ do BID 
já grevia' a possibfidade da 
fusao tão logo fossem resgata
dos todos os empréstimos 
debitáveis ao "Capital 
Ordinário". o assunto foi ob
jeto de estudos da Diretoria 
Executiva do SID a partir de 
1983, sendo aprovado nesse ano 
um programa de resgate anteci
pado dos emprést1mos referen
tes ao "Capital Ordinário 11

• 

Este programa permitiu que 
fossem satisfeitos todos os 
compromisos pendentes antes de 
31 de dezembro de 1986. Final
mente, a fusão se materializou 
com a aprovação da Resolução 
AG-8/87 pelo Conselho de Go
vernadores no dia 24 de dezem
bro de 1987, com voto 
favorável do Governador brasi-

-b1scussão, em turno úni
co •. do Projeto de Decreto 
Le~islativo nX 8. de 1990 
(n 75/89 na Câmara dos 
Deputados}, que aprova o 
texto da alteração do con
vênio constitutivo do·Banco 
Interamericano do Desenvol
vimento - BID, adotado pela 
Assembléia dos Governado
res, em 24 de dezembro de 
1987, ·com voto favorável do 
Governador brasileiro, me
diante Resolução AG-8/87 
(dependendo de parecer). 

Solicito ao nobre Senador 
Mauro Benevides o parecer da 
Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional. 

O SR. MAURO BEN~VIDES (PMDB -
CE. Para emitir parecer)- Sr. 
Prcsi dent_e. Srs. Senadores, a 
Me_nsQgem Pr-es i denc i a 1 n~ 356, 
de 1989. encaminhou ao Con
gresso Nacional a Resolução 
AG-8/87, de 24 de dezembro de 
1987, da Assembléia de Gover
nadores do Banco Interamerica
no de Desenvolvimento (BID), 
que aprova. com voto favorável 
do Governador brasileiro, al
teração do Convênio constitu
tivo do Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento. Apreciada 
pela Câmara dos Deputados, a 
Resolução AG-B/87 foi aprovada 
através do Projeto de Decreto 
Legislativo foi ter a Comissão 
de Relações Exteriores e Defe
sa Legislativo nQ 75-8, de 9 
de maio de 1990. Remetido ao 
Senado, o Projeto de Decreto 
Nacional, que solicitou au
diência preliminar à Comissão 
de Assuntos Econômicos para 
que opine, quanto ao mérito. 
sobre as implicações econ_ômi
cas resultantes da Alteração 

1 e iro. 

O convênfo constitutivo do 
BID se reveste da forma jurf
dica de tratado internacional. 
Por delegação constitucional. 
o assunto depende da aprovação 
do Con~resso Nacional. A esta 
Comissao cabe examinar tão
somente as implicações econó
micas da alteração do 
convênio. No curto prazo, 
trata-se apenas de uma manobra 
contábil: uma simples junção 
de dois fUndos de capital 
preexistentes. No longo prazo. 
acreditamos que a fusão do 
"Capital Ordinãrio" ao 
11 Capital Inter-Regional" deva 
ser benéfica, porquanto ela 
abre alternativas para o apor
te de capi_tal do SID. podendo 
também facilitar a atuação e
conómica do Banco em um am
biente internacional crescen
temente integrado. 

Assim sendo, 
opor quanto à 
projeto. 

nada temos a 
aprovação do 
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Este é o 
Presidente. 

parecer. Sr. 
) ' 

O SR. PRESIDENTE (Antônio 
Luiz Maya) - O ~arecer conclui 
favoravelmente a matéria•. 

Passa-se à discussão do pro
jeto. em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala
vra. encerro a discussão. 

Em obediência ao disposto no 
art. 168 do Regimento Interno, 
nao se procederá à votação de 
proposição nas sessões de se
gundas e sextas-feiras. 

Assim ~endo, a matéria 
permanecera em Ordem do Dia 
até amanhã, quando poderá ser 
votada. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio 
Luiz Maya)- Nada mais havendo 
a tratar. vou encerrar a pre
sente sessão. designando eara 
a orainária de amanha a 
seguinte. 

ORDEM 00 OIA 
Veto Parei a 1 • 

PROJETO DE LEI DO Df 
N• 39. DE 1990 

(Incluido em Ordem do Dia nos 
termos do art. 10, § 10, da 
Resolução nQ 157~ de 1988) 

Votação. em turno único. do 
veto parcial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 39, de 1990, 
que dispõe sobre o reajuste de 
vencimentos e salários dos 
servidores civis da adminis
tração direta, autárquica. 
fundacional e indireta do Dis
trito Federal, e dá out~as 
providências. 

2 

Veto Total 

PROJETO DE LEI DO Df 
NQ 41, OE 1990 

(Incluido em Ordem do Dia nos 
termos do art. 10, § 10, da 

Resolução n~ 157. de 1988) 

Votação, em turno único, do 
veto total aposto ao Projeto 
de Lei do or n~ 41, de 1990, 
de autoria do Senador Mauricio 
Corrêa, que .regulamenta o art. 
39 da Constituição, relativo 
ao regime jurídico dos servi
dores das fundações públicas 
do Distrito Fede~al e dá ou
t~as providências. 

3 

Veto Parcial 

PROJETO DE LEI DO DF 
N~ 45, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 10, § 10, da 
Resolução n~ 157, de 1988) 

Votação. em turno único, do 
veto parcial aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 45, de 1990. 
que dispõe sobre o regime ju
ridico dos servidores civis 
das fundações públicas do Dis
trito Federal, e dá. outras 
providências. 

4 .. 
PROJETO DE OECRÉTO LEGISLATIVO 

N~ 22. DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376, e 

do Regimento Interno~ 

Votação. em turno único~ do 
Projeto de Decrete Legislativo 
n• 22. de 1989 (n~ 155/86. na 
Câmara dos Deputados), QUe a
prova o texto da Convenção n~ 
147 da Organização Internacio
nal do Trabalho - OIT sobre 
normas mínimas da Marinha Mer
cante, adotada em Genebra, em 
1976, durante a Sexagêsima se
gunda Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho, 
tendo 

PARECERES orais e sob n-'!. 306, 
Oe 1990, das Comissões: 

de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional - 1Q pronun
ciamento: concluindo por dili
gência junto ao Ministério do 
Trabalho e aud1éncia da Comis
são de Constituição, 0ustiça e 
Cidadania: 2Q pronunciamen
to: favorável quanto ao méri
to; e 

de Constituição. uustlça e 
Cidadania. pela constituciona
lidade e juridicidade. 

5 

termos do art. 376~ e. 
do Regimento Inerno) 

Votação. em turno único. do 
Projeto de Decreto Legislativo 
nA a. de 1990 (nA 75/89. na 
câmara dos Deputados). que a
prova o texto da alteração do 
convênio constitutivo do Banco 
Interamericano de Desenvolvi
mento - BID~ adotado pela As
sembléia dos Governadores, em 
24 de dezembro de 1987, com 
voto favorável do governador 
brasileiro, mediante Resolução 
AG-8/87. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em Plenário da Comissão 

de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

7 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 37. DE 1990 

(Incluldo em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376, e 

do Regimento Interno~ 

Votação, em turno único, do 
Projeto pe Decreto Legislativo 
n~ 37, de 1990 (n~ 131/89, na 
Câmara dos Deputados), que a
prova os textos_do Acordo de 
Cooperação Científica. Técnica 
e Tecnológica e do Protocolo 
Complementar ao Acordo de Coo
peração Cientifica. Técnica e 
RecnológicaA celebrados em Ma
puto. em 1 de junho de 1989, 
entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular de 
Moçambique, tendo 

PARECER FAVORÁVEL~ proferido 
em Plenário, da Comissão 

de Relações Exteriores e 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Defesa Nacional. 

N.Q 5, OE 1990 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 376, e 
do Regimento Interno} 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
nQ 5, de 1990 (n~ 146/89, na 
Câmara dos Deputados), que a
prova o texto do convênio de 
defesa fitossanitária entre o 
Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da 
Espanha. concluído em Madrid, 
em 12 de abril de 1984, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido 
em Plenário, da Comissão 

de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

6 

PR00ETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N~.B. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 

8 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.Q 42, OE 1990 

.(Incluído em Ordem do Dia nos 
terruos do art. 376. e 

do Regimento Interno~ 

Votação, em turno único. do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 42, de 1990 (n~ 179/90; na 
Câmara dos Deputados), que a
prova o texto do ajuste com
plementar entre o Governo da 
República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do 
Paraguai sobre a constituição 
de um programa de cooperação 
técnica, assinado em Assunçao. 
em 10 de novembro de 1989, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em Plenário, da Comissão 

de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 



5816 Outubro de 1990 · 0-IÁRÍO IJO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 23 

9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.Q. 43, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376. e 

do Regimento Interno~ 

votação. em turno únjco. do 
Projeto de Decreto Legislativo 
nR 43, de 1990 (n.st 181/90, "r.a 
Câmara dos Deputados), que a
prova o texto do acordo, por 
troce de notas, sobre conces-
~~g. ~~5u~e~~~~ésâ~mop~=~~ ~~; 
reciclagem financeira, cele
brado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil o 
Governo do Uapão, em Brasflia, 
a 10 de novembro de 1989. ten
do 

PARECER FAVORÁVEL, prOferido 
em Plenário, da Comissão 

de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional 

10 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NSL 7, DE 1 990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. S76, e 

do Regimento lntern~~ 

Discussão, em turno único, do' 
P~ojeto de Oec~eto Legislativo 
n~ 7, de 1990 (n~ 159/86, na 
Câmara dos Deputados), ~ue au
toriza a adesão do Brasil ã 
convenção sob~e a conservação 
das focas antárticas, adotada 
em Londres, em 1~ de junho de 
1972 (dependendo de parecer). 

11 

PROJETO DE LEI DO DF 
N" 53. DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 353, parágrafo 
único, do Regimento !nterno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Le1 do DF n~ 53, de 
iniciativa do Governador do 
Distrito Federal, que autoriza 
a Companhia Imobiliária de 
Brasília- TERRACAP a doar os 
imóveis que especifica e dá 
outras providências 
(dependendo de parecer). 

12 

PARECER. proferido em Plená
r-io, da Comissão 

de 
favorável 

menda que 
CAS. . 

Assuntos Sociais$ 
a'o Projeto com E
apresenta de n~ 1-

13 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 52, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336~ c 

do Regimento Interno~ 

Votação, em turno único, do 
ProJeto de Resolução n~ 52, de 
1$90 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Econõmicos com 
conclusão de seu parecer), que 
autoriza o Governo do Estado 
do .Rio Grande do Sul a emitir 
e colocar no mercado cinco bi
lhões. cento e vinte e cinco 
milhões de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Su1 - LFT/RS. 

14 

PROJETO DE LEI DO DF 
NA 43, DE 199 

(Em regime de urgência, nos 
. termos do art. 336, ct 

do Regimento Interno, 

Discussão,· em turno único, do 
Projeto de Lei do DF n~ 43, de 
1990. de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
dispõe sobre o aproveitamento 
de servidores na car-rei~a Ad
ministração Pública da Funda
çãP Zoobotânica do Distrito 
Fede~al, criada pela Lei n~ 
82~ de 29 de dezembro de 1989. 
e dá outra:s providências 
(dependendo de parecer.) 

15 

PROJETO DE LEI DO DF 
N~ 55, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c 
do Regimento Interno~ 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do OF n~ 55, de 
1990. de iniciativa do Gover
nador do Distrito federàl, que 
cria a carreira Assistência 
Jurídica das fundações públi
cas do Distrito Federal e seus 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 

DE 1990 

cargos, fixa os valores de 
seus vencimentos e dá outr-as 
providências (dependendo de 

166 ,parecer). 

(Em regime de·urgência, 
nos termos do art. 336, c 

do Regimento Interno) 

Votação, em tu~no único, do 
Projeto de Le1 do Senado n2 

166, de 1990, de autoria do 
Senador Odacir Soares, que re
gulamenta o art. 174, §§ 3.Q. e 
4.Q. da Constituição, tendo 

16 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NA 47, DE 1990 

(Êm regime de ur-gência, nos 
termos do art. 336, C 
do Regimento Interno~ 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução n~ 47, de 

1990, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso e 
outros Senhores Senadores, Que 
dispõe sobre a realização de 
concurso público para o preen
chimento de cargas para a Câ
mara Legislativa do Distrito 
Federal e determina outras 
providências (dependendo de 
parecer). 

17 

Votação. em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 3, de 1989y de au
tOria 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. 

18 

Vo~ação. em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n 2 5. de 1989, de au
toria do Senador Nelson car
neir-o e outros senhores Sena
dores. que dispõe sobre a re
muneração dos deputados esta
duais e dos vereadores. 

19 

Votação. em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 6, de· 1989, de au
toria do Senador Marcos Men
donça e outros 24 Senhores se
nadores, que acrescenta artigo 
ao texto constitucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

20 

votação. em p~imeiro turno. 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n 2 1, de 1990, de au
toria do Senador Márcio Lacer
da e outros Senhores Senado
res, oue acrescenta dispositi
vos ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
da Constituição ~ederal. 

21 

Discussão, em turno suplemen
tar, do Substitutivo ao Proje
to de Lei do DF n2 33, de 
1990, ·~ iniciativa da Comis
são do Distrito Federal 
(apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho), 
que dispõe sobre a criação de 
Quadro de Pessoal da Câmara 
Leglslativa do Distrito Fede
ral e dá outr-as providências. 
tendo 

PARECER. sob n 2 296, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a re
dação do vencido. 
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PRQPOSTA DE EMsNDA 
A CONSTITUIÇAO 

N 2 ,2, DE 1990 

(Incluída em Ordem do Dia nos 
termos do art. 358 do 
Regimento Interno) 

Suspende a aplicação do art. 
62 e altera o§ 2~ do art. 64 
da Constituição Federal. (19. 
signatário: Senador- Mata-
Machado.) · 

O SR. 
,\LUiZ Maya) 
'sessão. 

PRESIDENTE (Antônio 
- Está encerrada a 

~~ 
(Levanta-se a sessão àS 

16 horas e 20 mjnutos .. ) 

(•) ATO DO PRESIDENTE 
NQ 197, OE 1990 

O Presidente do Senado Fede
ral. no uso de sua competência 
regimental e regulamentar, de 
conformidade com a de1e~ação 
de competência que lhe fo1 ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n"' 2, de 4 de abri 1 
de 1973. e tendo em vista o 
que consta do Processo n~ 
011.134/90-9, resolve aposen
tar, voluntariamente. José Ag
naldo Leopoldo~Nunes. Analista 
Legislativo. Area de Processo 
Legislativa. Classe uespe
cialu, Padrão !II. do Quadro 
Permanente do Senado Federal, 
nos termos do art. 40, inciso 

III, alínea c, da constituição 
da Repúbiica Federativa do 
Brasil, combinado com os arts. 
520, 490, 492, 488, § 4•, do 
Regulamento Admihistrativo do 
Senado Federal bem assim com 
as Resoluções SF n~s 21, de 
1980 e 87. de 1989; 'Com . .pro
ventos proporcionais ao ~tempo 
de serviço. à razão de 30/35 
(trinta e trinta e cinco avos) 
de seu vencimento, observado o 
disposto no art. 37, inciso 
XI, da çonstituição Federàl. 

Senado Federal; 21 
bro de 1990~ ' -
Alexandre Costa, 

Vice-Presidente, no 
da Presidência. 

de setem
Senador 
Segundo 

,exerc~ci o 

(*) Republicado por haver sai
do com incorreção no DCN 
(Seção II), de•22-9-90. 

ATO DO PR<SID<NTE 
N• 208, D< ~990 

o Presidente do Senado fede
ral, no uso da sua competência 
regimental e regulaMentar. e 
de confo~midade com a delega
ção de competência que lhe foi 
outorgada Qelo Ato da Comissão 
Oiretora n~ 2. de 1973, e ten
do em vista o que consta no 
processo n~ 012.506/S0-7, re
solve designar Edena Oiniz 
Vianna. Técnico Legislativo, 
Area de Processo Legislativo, 
Classe ·~Especial'', Padrão III, 
do Quadro de Pessoal CLT .• 
para responder pelo expediente 

tz:'t:1 Proúasen 
. III ~ 

• • 

{.t•nl!(.l(1' lltltlllolht:\\' l;l'· . .-.. .. :~ 
PhKCS.~.tlllt'ltlo dt• t>.u lt ,., tlu Sunmlo lt•llt•tHI 

1\IIEXll J 

t20~0 - sm·,oo F EOtllr•L 

021CJ - WIIRO \11:. .lllFUitiiAf.lC•\ l f'HilCE!li1111EIIIO OE OilUOS 

da Secretaria de Documentação 
e Informação no período dã 15 
de outubro a 13 de novembro de 
1990, durante imped1mento da 
titular. 

· Senado Federal, 17 de outubro 
de 1990. Senador Nelson 
carnetro. Presidente. 

ATO 00 PRESIDENTE 
NQ 209, DE 1990 

RepUblica c Quadre de De
talhamento da Despesa do 
Centre de Informát i c2 e 
Processamento de Dados do 
senado Federal - PRODASEN. 

o Presidente do Senado Fede
ral no uso de suas atribuições 
e. com base no disposto no 
art. 52, parágrafo 4~ da ~ei 
n~ 7.800, de 10 de julho de 
1990. resolve: 

Art. i~ Repub1icar, na forma 
do Anexo I, o Quadro de oe-ta
lhamento da Despesa do Orça
mento de 1990 da Unidade 
02:103- Centro de Infol""mática 
e Processamento de Dados do 
Senado Federal - PRODASEN. 

Art. 2~ Este ato entra em vi
gor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em 
contrár-io. 

Brasil ia, 17 de outubro de 
1990. - Senador Nelson Car
neiro, Presidente_. 
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ATO DO PRESIDENTE 
NO 210, DE 1990 

O Presidente do Senado Fede
ral, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar. em 
conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da comissão 
Oiretora n~ 2, de 1973, Resol~ 
ve designar João Bosco Al~oé, 
Analista Legislativo da Area 
de Contabilidade, Classe Espe~ 
cia1. Padrão III. do Quadro 
Permanente do Senado Federal, 
para responder pelo expediente 
da Secretaria Administrativa, 
nos eventuais impedimentos do 
seu titular. 

senado Federal, 22 de outubro 
de 1990. - Senador Nelson Car
neiro, Presidente do Senado 
Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
NO 211, DE 1990 

O Presidente do Senado.Fede
ral, no uso de suas atribui
ções regi~entais e regulamen
ta~es, e de conformidade com a 
delegação de competência que 
lhe To1 outorgada pelo Ato n~ 
2, de 1973, da Comissão Dire

conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão 
Oiretora nQ 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o 
que consta do Processo nQ 
012.186/90-2, Resolve aposen
tar, voluntariamente, Gilda 
Maria Coelho de Carva1hQ Góes, 
Analista Legislativo. Area de 
?recesso Legislativo. : Classe 
Espec.ial, Padrão III, do Qua
dro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos do artigo 40~ 
inciso III~ alinea a, da 
Constituição da República Fe
derativa do Brasil, combinado 
com os artigos 5i5, inciso II, 
516, inciso I, 517, inciso IV, 
490, 492, e 488, § 4Q, do Re
gulamento Administrativo do 
Senado Fede~al, bem assim com 
o artigo 11 da Resolução SF n~ 
87, de 1989, com proventos i~
tegrais. observado o disposto 
no artigo 37, inciso Xl, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 22 de outubro 
de 1990. Senador Nelson 
ca~neiro, Presidente. 

I~)~~RTARlA N~ 19, 
DE 1990 

tora, Resolve nomear Ana Maria O Oiretor-Geral do Senado Fe
Vilela, Assessor Legislativo dera1. no uso das suas atri
do Quadro de Pessoal do Senado buições regulamentares e tendo 
Federal, Parte Especial. côdi- em vista os fatos constantes 
go SF-DAS-102.3, para exercer do Processo n~ 010.B98/90-5.
o cargo, em comissão. de Dire- resolve tornar sem efeito a 
ter da Subsecretaria de Edi- Portaria desta Diretoria-Gera1 
ções Técnicas~ código SF-DAS- n~ 14, de 1990, que repreendeu 
101 .4, do Quadro Permanente do a servidora Claúdia Guarac1aba 
Senado Federal, que vinha e-· Pohl, Técnico Le~is1ativo. 
xercendo em substituição. Área de Administraçao. Classe 

Especial. Padrão I, Matricula 
n~ 2.625, do Quadro Permanen
te, com base do disposto no 
art. 558, item I, do RegL!la
mento Administrativo do Senado 
Federal.· 

Senado Federal, 22 de outubro 
de 1990. - Senador Nelson Car
neiro, Presidente do Senado 
Federal. 

ATO 00 PRESIDENTE 
NQ 212, DE 1990 

O Presidente do Senado Fede
ral. no uso de suas atribui
ções regimentais e reQUlamen
tares, e de confo~midade com a 
delegayão de competência que 
lhe fo1 outorgada pelo Ato n~ 
2, de 1973, da Comissão Dire
tora, Resolve nomear vosé E
vandro Carneiro Gondim, Técni
co Legislativo, Classe Espe
cial. Padrão III. do Quadro de 
Pessoal CLT. Para exercer o 
cargo, em comissão, de 01retor 
da Subsecretaria de Engenha
ria, código SF-DAS-101 .4, do 
Quadro Permanente do Senado 
Federal, a partir de 12-10-SO. 

Senado Federal, 22 de outubro 
de 1990. Senador Nelson 
Carneiro. Presidente do Senado 
Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
NQ 213, DE 1990 

,O Presidente do Senado Fede
ral. no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de 

Senado Federal. 18 de setem
bro de 1990. - Antônio carlos 
de Oliveira, Diretcr da Secre
taria Administrativa no exer
cício da Oiretoria-Gera1. 

(~) Republicado por h~ver sai
do com incorreção no DCN, 

Seção II. de 19-9-90. 

(*) PORTARIA N• o, 
DE 1990 

o Diretor da Secretaria Admi
nistrativa do Senado federal, 
no uso das suas atribuições 
regulamentares e tendo em vis
ta os fatos constantes do Pro
cesso n~ 011.310/90-1, r~solve 
repreender os servidores.José 
Maurício Firmino dos $antos. 
Técnico Legislativo, Area de 
Processo Legislativo, Matricu
la n~ 3.462 e Jorge Luiz Lima 
de Oliveira, Técnico Legisla
tivo. Area de Artesanato, Ma
trfcula n~ i.720, do Quadro de 
Pessoal CLT, com base no art. 
546. incisos l, !1 e VII do 

Re9u1amento Administrativo do 
Senado Federal, por falta de 
cumprimento dos deveres de as
siduidade. pontualidade e obe
diência às ordens Superiores. 

senado Federal, 10 de setem
bro de 1990. - Antônio Carlos 
Nantes de Olivei~a. Diretor da 
Secretaria Administrativa. 

(*) Republicado por have~ 
do com incorrecão no DCN, 
ção 11. de 22-9-90. 

COM~!iÃ~:~fi~~~g~AR 

saí
Se-

Destinada a examinar os 
critérios as passiveis ir
regularidades e os efeitos 
sócio-económicos da dispen· 
sa e colocação em disponi· 
bilidade de servidores, da 
extinção de cargos e empre
gos, repartições. autarqui
as e empresas. no âmbito da 
Administração ~ública da 
União direta, indireta e 
fundacional . 

s• REUNIÃO, REALIZADA EM 
5 DE SETEMBRO DE 1990 

Aos c~nco dias do mês de se
tembro do ano de mil novecen
tos e noventa. às dez horas e 
quinze minutos. na Sala n~ 2. 
Ala Senador Nilo Coelho, Sena
do Federal . presentes os Se
nhores Senadores Pompeu de 
Sousa, Mansueto de lavor. A
fonso Sancho. Jutahy Magalhães 
e Maurício Corrêa. reúne-se a 
Comissão Par1amentar de Inqué
rito destinada a "Examinar os 
critérios as possíveis irregu
laridades e os efeitos sócio
econõmicos da disponibilidade 
de servidores. da extinção de 
cargos e empregos. reparti
ções. autarquias e empresas. 
no âmbito da Administração Pú
blica da Uníão: direta indire
ta e fundaclonal ." 

Comparecem. ainda. os Senho
res Senadores Lelte Chaves. 
Ney Maranhão e Jarbas Passari-
nho. · 

Deixa~ de comparecer. por mo
tivo justificado. os Senhores 
Senadores Cid Sabóia de Carva
lho, Luiz Vian·a Neto. Wilson 
Martins, Aureo Me1lo, Louriva1 
Baptista. Odacir Soares, Antô
nio Luiz Maya e João Menezes. 

Havendo número ~egimental, 
são abertos os trabalhos pelo 
Senhor Presidente. Senador 
Maurício Corrêa. que solicita, 
nos termos regimentais, a dis
pensa da leitura da ata da 
reuhião anterio~_. que. logo 
após. é dada como aprov~da. 

Em seguida, o Senhor ?resi
dente esclarece que a presente 
~ssséo destina-se ao depoimen-
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to do Doutor Alberto Policaro. 
Presidente do Banco do Brasil, 
convidando-o para tomar assen
to à Mesa. 

Após a qualificacão e o jura
mento. o Doutor Aiberto Poli
caro. durante sua explanação, 
fala sobre a reforma adminis
trativa realizada no âmbito do 
Banco do Brasil. ressaltando 
que. a mesma, objetiva ampliar 
a capacidade do Banco de adap
tação a situações novas des
centralizar dec1sóes. raciona
lizar procedimentos. serviços, 
e proporcionar aos clientes 
maior nível de satisfação. 
Cita os casos das demissões 
efetuadas, bem como os casos 
de descomissionamentos de 
funcionários, dizendo que es
tes atas visaram uma melhor 
racionalização do trabalho e a 
obtenção de mator produtivida
de de contingente de servido
res do Banco . 

No período das interpelações, 
usam da palavra os Senhores 
Senadores Pompeu de Sousa, Vu
tahy Magalhães, Leite Chaves, 
Afonso Sancho, Ney Maranhão, 
Jarbas Passarinho, Mauricio 
Corrêa e, finalmente o Rela
tor, Senhor Senador Mansueto 
de Lavor. 

Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a reunião e, para 
constar. eu, Helena Isnard Ac
cauhy Sarres dos Santos, As
sistente da Comissão. lavrei a 
presente ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e irá à publi
cação, juntamente com o apa
nhamento taquigráfico dos 
debates. - Senador Mauricio 
Corrê~ Presidente. 

ANEXO À ATA DA 50 REU
NIÃO. REALIZAD4 EM 5 DE SETEM
BRO DE 19SO, AS 10 HORAS E 15 
MINUTOS. DA ÇOMISSÃO PARLAMEN
TAR DE INQUERITQ. DESTINADA A 
ExAMINAR OS CRITÉRIOS. AS POS
SIVEIS IR~EGULARID~DES E OS 

b~~~f~~A ~ gbr,;g~g1gM~~ogiSPg~ 
NIBILIDADE~DE SERVIDORES. DA 
EXTINÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS. 
REPARTIÇÕES. ,AUTARQUIAS E EM
PRESAS, NO AMBITO DA ADMINIS
TRAÇÃO PÚBLICA DA UNIÃO, DIRE
TA. INDIRETA E FUNDACIONAL, 
DEPOIMENTO DO DOUTOR ALBERTO 
POLICARO. PRESIDENTE DO BANCO 

~OD~~:g~LÁU~g~I~~Ç~g~5bc~EN~g~ 
PRESI.DENTE DA ÇOMISSAO SENADOR 
MAURIRCIO CORREA. 

Presidente: Senador Mauricio 
Corrêa 

Vice-Presidente: Senador Leu
rival Baptista 

Relator: Senador Mansueto de 
Lavor. 

(Íntegra do 
Taqufgráfico) 

AP.anhamento 

n-·m'"·e·c; 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio 
Corrêa) - Declaro abertos os 
trabalhos de mais uma reunião 
desta CPI. para ouvirmos hoje 
o Presidente do Banco do 
Bras i 1 . 

S. ExA que venha 
Di retora dos 
Poli caro, PC?r 

Solicito a 
até a Mesa 
trabalhos. Dr. 
gentileza. 

Na forma do Código de Proces
so Penal e obedecendo ao Regi
mento Interno do Senado, soli
cito a V. ExR que profira o 
seu julgamento. 

O SR. ALBERTO POLICARO 
"Juro. sob palavra de honra, 
dizer a verdade do que souber 
e do que me for perguntado.u 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa} - Seu nome completo? 

O SR. ALBERTO POLICARO - Al
berto Policaro. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa) - sua idade? 

O SR. ALBERTO POLICARO- 53 
anos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio 
Corréa) Estado Civ11? 

O SR. ALBERTO POLJCARO 
Viúvo~ 

O SR. PRi::S.IDENTE (Maurício 
Corrêa) - Estado de origem? 

O SR. ALBERTO POLICARO- São 
Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio 
Corrêa) - Residência? 

O SR. ALBERTO POLICARO- Rua 
Guaraiúva~ 233, BRooklin. São 
Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Maurfcio 
Corrêa) Profissão? 

O SR. ALBERTO POLICARO 
Bancário. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa)- Função pública a
tua1mente. cargo que exerce? 

O SR. ALBERTO POLTCARO - Pre
sidente do Banco do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Maurfcio 
Corrêa) - Onde exerce a sua 
função? 

O SR. ALBERTO POLI CARO - Em 
Brasil ia. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa)- Sr. Policaro, temos 
por praxe conceder ao depoente 
um prazo suficiente para que 
faça sua exposição por escrito 
ou verbalmente. Em seguida, 
passamos às formulações das 
questões que eventualmente 
possam ser levantadas pelos 
Srs. Senadores. De modo que. 

· .. -.........._, 

se o Sr. quiser trazer algum 
assessor para assistir ao de
poimçnto, o Regimento permite. 
Ele só não pode interferir 
para depor. se quiser depor, 
terá de prestar o juramento. 
Ele pode assessorar o Sr. Se 
quiser que o assessor venha 
aqui, não há problema algum. 

O Sr. tem a palavra para a
presentar as suas explicações. 

O SR. ALBERTO POLICARO - Se
nhor Presidente da Comissão. 
Senhor Maurfcio Corrêa, Srs. 
Parlamentares, e Sr4 s e srs.: 

Como homem público. constitui 
para mim um dever e uma honra 
comparecer a esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que 
examlna os efeitos da Reforma 
Administrativa, preconizada 
pelo Governo Federal, sobre os 
órgãos da administração direta 
e indireta. 

De início, é preciso lembrar 
que o Banco do Brasil. é uma 
empresa fortemente vinculada 
ao Estado, não apenas porque 
este detém a maioria de seu 
capital votante. mas também 
porque há uma grande sintonia 
de propósitos entre ambos na 
execução dos programas de a
poio ao desenvolvimento nacio
nal. 

O advento do Plano Brasil 
Novo e as profundas alterações 
na vida nacional trazidas em 
seu bojo representam para o 
Banco mais um desafio a en
frentar, a exemplo de inúmeros 
outros que se acham registra
dos em sua história de quase 
dois séculos. 

O Governo do Presidente Fer
nando Co11or implementou uma 
série de ações para debelar a 
inflação, reverter o déficit 
nas contas públicas, estimular 
a competição entre os agentes 
económicos e modernizar o 
Pais. tudo com o objetivo de 
retomar o crescimento susten
tado de nossa economia. 

Dificuldades ainda persistem, 
mas há que reconhecer os êxi
tos obtidos no tocante à poli
tica monetária. à politica 
fiscal e ao controle da infla
ção. 

No que concerne ao funciona
mento da máquina estatal. o 
Governo determinou a adoção de 
medidas destinadas. sobretudo, 
a reduzir custos, aumentar a 
eficiência do setor público e 
melhorar os serviços prestados 
à população. 

Devo dizer que. antes de as
sumir a presidência do Sanco 
do Brasil, tive a honra de co
ordenar o grupo de estudos en
carregado de propor a reforma 
administrativa dos bancos ofi
ciais federais. 

tr 
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Durante as trabalhos, pudemos 
perceber que a .exP.eçtativa1 cte. 
mudanças organi.zeci bna 1 s Jgera
va intranqüilidade no f~ncio
nalismo. com reflexos negati
vos na produtividade e nos 
serviços prestados pe~o Banco. 

E naquele momento tinhamos 
presente que o desempenho ati-· 
vo e eficiente da Instituição 
se reveste de extrema impor
tância pa~a o esforço governa
mental de correção dos rumos 
da economia do País. 

Por isso, procuramos imprimir 
transparência à reestruturação 
e fizemos o máximo para evitar 
que houvesse prejufzo ao ritmo 
normal das atividades do 
Banco~ · 

o estudo sobre bancos ofici
ais federais compreendeu desde 
a redefinição da missão insti
tucional e modificações orga
nizacionais até o redimensio
namento dos quadros de pes
soal. 

oue~2 ressaltar que. mesmo 
que nao existisse o Propósito 
de racionalizar e modernizar o 
setor estatal, teduzjr custos 
e melhorar os serviços presta
dos à população. o Banco do 
Brasil, por sua conta, imple-. 
mentaria ampla reroganização 
administrativa. A diretoria do 
bBanco estava determinada a 
fazê-lo e seus funcionários 
também ansiavam por isso. 

As reformas buscam, fundamen
talmente, ampliar a capacidade 
do bBanco de adaptação a si
tuações novas, descentralizar 
decisões. racionalizar proce
dimentos e serviços e propor
cionar aos clientes maior ní
vel de satisfação. 

Dai estarmos retirando da 
Direção-Geral as atividades 
que configurem execução de 
se~v1ços ou cujo grau de com
plexidade não justifique sua 
permanência na Sede, à qual só 
devem estar afetas funções 
próp~ias de administração cen
tral - planejamento. coordena
ção, normatização e cont~ole. 

Com a ~eorganização adminis
trativa, o banco passou a con
tar com seis diretorias: de 
Crédito Rural; de Crédito Ge
ral? Captação e Serviços 
Bancários~ de Finanças; de Re
cursos Humanos; de Recursos 
Tecnológicos e Materiais e da 
Area Internacional. 

Saliento que foram recriadas 
duas antigas diretorias. Uma 
delas é a Oiretoria de Crédito 
Rural. o Banco do Brasil~ que 
responde por 80% dos creditas 
do Sfstema Nacional de Crédito 
Rural, agora reforçou ainda 
mais sua missão inst1tucional, 
pois volta a dispor de instru
mento específico para amparar 

a agropecuária e estimular seu 
desenvolvimento. 

atualização tecnológica 
rede de agências. 

da 

Além disso, o banco atisorveu A propósltó, como previsto no 
atribuições do Banco Nacional· projeto de reforma dos órgãos 
de Credito Cooperativo. da da administração direta e in
Companhia de Financiamento da dire.ta, estamos reexaminando 
Produção e da Companhia Brasi- nossa rede de agências. 
leira.de Armazenamento. 

outra diretoria recr:iada é a 
de Recursos Humanos, com o que 
procuramos atender as necessi
dades decorrentes da dime~ão 
do quad~o de pessoal e da cen
tra1ização, em um único órgão, 
de planos e ações capazes de 
valorizar. motivar. desenvol
ver e capacitar o funcidnalis
mo. 

Tal medida vem ao encontro de 
nossos planos de estabelecer 
relacionamento responsável, 
franco e aberto com o funGio
nalismo e com as entidades 
sindicais, com vistas a harmo
nizar os interesses da· Empresa 
com os de seus servidores. 

Por outro lado. atendendo ao 
projeto de reformulaçãO ~a 
área económica do Governo e de 
liberalização do intercâmbio 
comercial com o exterio~. foi 
extinta a Diretoria de Comér
cio Exterio~. O Banco cedeu ao 
Governo cerca de 350 técnicos 
para a administração dessa a
tividade no novo órgão vincu
lado ao Ministério da Econo
mia, que cuidará do assunto. 

Lembro~ ent~etanto. que foram 
mantidos no banco os serviços 
de atendimento aos exportado
res e importadores e as linhas 
de financiamento específicas 
do setor. 

As modificações implementadas 
dentro dessa revisão da estru
tura administativa resultaram 
na extinção de 20 departamen
tos, 61 divisões e cerca· de 3 
mil cargos na Oireção-Geral, 

Mais do que a mera redução de 
despesas, isso permitiu refor
çar. o contingente de 
funcionários pa~a o atendimen
to ao público nas unidades de 
ponta e readequar a distribu.i
ção do pessoal. Agora. os ór
çãos da Direção-Ge~al ocupam 
somente 9% do quadró· de 
funcionários. Os. restantes 91% 
estão loCalizados em unidades 
operacionais. a maior parte.em 
cidades do interior, onde se 
concentram 67% de nossos 
servidores. 

Em meio a esse conjunto de 
medidas. mantivemos a preocu
pação de não comprometer as 
atividades que visam moderni
zar o banco e adequá-lo à nova 
realidade gue se avizinha. Por 
essa razao, preservamos os 
programas de treinamento vol
tados para a profissionaliza
ção dos funcionários e os de 

Se consideradas as dependên
cias em instalação e os Postos 
de Atendimento Transitório, 
temos 5.900 pontos de atendi
mento. dos quais 2.300 são a
gências com autonomia para a
co1her e deferir propostas de 
empréstimos. · ·-

o Banco do Brasil atua em 72% 
dos muni'ci'pios brasileiros. 
sendo que em 631 deles somos a 
única instituição financeira 
p~esente. 

Nossa rede situa-se predomi
nantemente em pequenas locali
dades do interior: nada menos 
que 70% das agências estão lo
ca11zadas em praças com menos 
de 50 mil habitantes. 

As regiões Norte~ Nordeste e 
Centro-oeste. por exemplo. de
têm mais de 40% do total de 
nossas agências, fatia muito 
superipr à participação dessas 
regiões.na geração de bens e 
serviços em nível nacional. 

A quantidade de dep~ndêncfaS 
do Banco do Brasil. no Nordes
te, corresponde a ao% de toda 
a rede p~ivada instalada na 
recião e a quase 70% do con
junto formado pelos bancos o
ficiais federais e pelos ban
cos estaduais nordesti~os. 

Não ~aro, a manutenção de fi
liais deficitárias, durante 
algum tempo~ é o preço que o 
banco paga para incentivar o 
aproveitamento do potencial 
produtivo de extensas áreas e 
a formação de novos núcleos de 
irradiação do desenyo1vimento. 

Mas o momento ·atual é de bus
car o maior retorno possível 
dos recursos mobilizados. jun
tamente com os ·outros bancos 
federais, estamos- procurando 
raciona1i~ar nossa presença em 
praças de economia saturada e 
de reduzido potencial de 
negócios. 

No Nordeste. por exemplo. a
penas 8.5% de noss~s agências 
apresentaram lucro, no segundo 
semestre de 1989~ As agências 
localizadas na região entraram 
com 6 pontos percentuais nega
ti vos na apuração do resultado· 
global do banco~ 

Não faz Sentido 'dois ou mais 
bancos oficiais manterem agên
cias deficitárias na mesma ci
dade. disputando recursos e 
clientes. quando o Governo 
pode assegurar à comunidade 
crédito e serviços bancários 
com apenas um desses bancos. 
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O banco vem analisando aspec
tos como distância ent~e as 
agências, capacidaae da praça 
de comportar filial. possibi
lidade de oferecer expediente 
ao público apenas em determi
nados dias de semana, funções 
peculiares exercidas pela ·a
gência e presença de outros 
bancos oficiais. 

Antes de qualquer atitude em 
relação ao fechamento de agên
cias. faremos um esforço para 
r-eduzi r o número de funci-oná
rios por unidade operacional, 
sem prejuizo do atendimento. 
Aliás, é importante destacar 
que, na média, nossa rede de 
pontos de atendimento vem a
tuando com aproximadamente 27 
~uncionãrios por unidade, en
quanto outras instituições fi
nanceiras de grande porte, 
fortemente automati2adas. tra
balham com mais de 40. 

Um outro aspecto que merece 
realce dentro desse con1unto 
de medidas que se propoem a 
conferir maior eftciência ao 
Banco do Brasil diz respeito à 
cobrança de créditos inadim
pl idos. 

Como v. ExAs sabem. com a ex
pectativa de novas anistias e 
as discussões em torno da co
brança de cor~eçáo monetária 
em contratos rurais, criou-se 
verdadeira mania de não pagar 
ao banco. 

Acrescente-se· a isso a recen
te recusa dos produtores ru
rais em aceitar a atualização 
monetária dos empréstimos con
tratados com recursos da 
Poupança-Ouro ~ela variação do 
IPC de março, de 84,32%, sob a 
alegação de que os preços ml
nimos foram corrigidos em ape
nas 41,28%. 

Embora fosse possível, juri
dicamente, cobrar a correção 
de 84.32%. O Governo e o Banco 
ao Brasil, sensíveis às rei
vindicações dos agricultores, 
resolveram aplicar o- percen
tual de 74,60% equivalente ao 
custo financeiro exato da pou
pança para o banco. 

A solução encontrada visou 
facilitar o pagamento ou pror
rogaç&o dos empréstimos. sem 
prejuízo ou õnus para as par
tes envolvidas. 

Mas a decisão admite ainda 
outras facilidades, como o pa
gamento parcial com o lndice 
mínimo de 42% correspondente 
ao mês de março e, se 
necessário, prorrogação da di
ferença por até um ano, além 
da liquidação ou pagamento de 
prestações com cruzaqos novos. 

E o banco se comprometeu a 
nao entrar em juizo e a dis
pensar a cobrança de juros de 
mora, taxa de inadimpléncia, 

multas e honorários até o dia 
1 o deste mês. 

Fiz questão de tocar nesse 
assunto tabém para deixar cla
ro que a função social do Ban
co do Brasil como intermedia
dor financeiro consiste~ pri
mordialmente~ em captar as 
poupanças dispersas na econo
mia e canalizá-las para os 
segmentos e regiões que delas 
mais necessitem. 

Para realizar as alienações 
autorizadas, o banco divulgou 
editais de licitação de 4 man
sões e de 22 vefculos de sua 
propriedade. 

As mansões, localizadas em 
Brasi1ia, não obtiveram nenhu
ma proposta de compra. motivo 
por que estamos preparando 
nova 11 c1 tação. Quanto aos 
veiculas. 1i já foram vendidos 
e, para facilitar a aljenação 
dos restantes, o banco estuda 
a possibilidade de realizar 
leilão. 

Isso não pressupõe a distri
buição paternalista ou incon
seqUente de recursos. pois uma 
atuação nesses moldes poderia. 
a longo prazo, inviabilizar a· Em 29 de junho, nova Assem
própria assistência, pelo es- bléia Geral Extraordinária a
vaziamento dos recursos neces- provou também a venda da maior 
sários. parte dos imóveis funcionais 

localizados em Brasília. Na 

Na verdade, é a disseminação 
adequada, responsável e segura 
do crédito que se harmoniza 
com o interesse social. O di
nheiro emprestado deve cumprir 
seu objetivo de alavancar o 
crescimento econõmico, abrindo 
fronteiras e aumentan~o·a pro
dutividade, e depois r~tornar 
para ser novamente emprestado, 
gerar novas riqüezas e assim 
sucessivamente. 

A hegemonia da função social, 
todavia, não nos exime da res
ponsabilidade de edificarmos 
uma empresa sólida, rentável e 
eficiente, pois temos de pres
tar contas aos nossos milhares 
de actonistas. aos depositan
tes, aos investidores e ao Go
verno, que nos conf1am recur
sos. 

Essa dupla identidade do Ban
co do Brasil precisa ser bem 
entendida pela sociedade, que 
estava habituada a um banco 
conh~Cido como distribuidor de 
recursos fartos e baratos mas 
que agora tem de operar em re
gime de cõhcorrência. 

Retomando à menção a medidas 
destinadas a reduzir custos e 
aumentar a eficiência, acres
cento que, em 4 de abril. a 
Assembléia Gera1 Extraordiná
ria aprovou a proposta de a-
lienação de automóv~is e aero
naves de propriedade do banco, 
em consonância com o Decreto 
n~ 99.188, de 17-3-90. 

Somente com a rescisão do 
contrato de afretamento de um 
avião Lear Uet , em abril, o 
banco passou a economizar cer
ca de 19 milhões de cruzeiros 
mensais, a preços de agosto~ 
incluidos os gastos com 
manutenção. 

Em 14 de maio. outra AGE au
torizou a alienação das im6-
veis de prioridade do banco 
não vinculados a suas ativida
des operacionais, de acordo 
com O Decreto n~ 99.209. de 
16-4-90. 

última semana de agosto. o 
Conselho Diretor aprovo~ o 
plano de alienação desses imó
veis, cuja preferência de com
pra recai sobre seus atuais 
ocut;Jantes. 

Para que não ha~a qualquer 
suspeita quanto à 11su~a desse 
processo, além da avaliação 
feita por nossos enQenheiros, 
determinei que os imoveis tam
bém fossem avaliados pela Cai
xa Económica Federal e pela 
Furydação Habitacional do 
Exerci to. 

Srs. parlamentares~ e 
Srs: 

Por ser um dos pontos mais 
delicados da reforma adminis
trativa, deixei para o final 
desta exposição a questão dos 
descomissionamentos e des1i~a
mentos de funcionários. 

Desde a 
si 1 Novo 
quadro de 
em 16.570 

adoção do ?1ano Bra
até 31-8-90, nosso 
pessoal foi reduzido 
servtdores. a saber: 

.10.276 demissões no in
teresse do serviço. consti
tuídas. sobretudo, de meno
res auxiliares, cujos con
tratos se rescindiriam até 
31-5-91; 

. 2.967 dispensas de es
tudantes estagiários; 

. i .489 demissões de 
funcionários contratados 
por prazo determinado. para 
atender demanda sazonal de 
mãp-de-obra; 

. 1 .644 aposentadorias de 
rotina; 

. 194 demissões discipli
nares e outras oco~rências. 

As demissões. em níveis 
ac1ma do normal, foram efe
tivadas visando uma melhor 
racionalização do trabalho 
e a obtençao de maior pro
dutividade do contingente 
de f!Jncionários. 
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Por ato da presidência do 
banco, tais demissões. em sua 
maior parte, foram enquadradas 
na moda 1 idade "no interesse do 
serviço", obviamente com di
reito a todos os encargos tra
balhistas pertinentes. 

Esclareço que as demissões 
não chegaram a atingir o de
sempenho do banco, enquanto 
ocorreram quase simultaneamen
te a uma retração das ativida
des no mercado financeiro. 

~á definimos internamente que 
não haverá novos ingressos até 
1991, de modo que. se ocorrer 
a reativação do mercado, o 
banco deverá suprir as neces
sidades de mão-de-obra de suas 
agências com a realocação dos 
funcionários retirados da 
Oireção-Gera1, a implementação 
intensiva de meios informati
zados e a racionalização dos 
serviços. 

Considerando que a reforma 
1mplicou transferência de ati
vidades entre órgãos. desco
missionamentos e redução de 
contingente na Direção-Geral, 
colocamos em prática um plano 
capaz de assegurar racional 
aproveitamento dos recursos 
humanos e de minimizar as 
conseqüências para o funciona
lismo. 

Assim. procuramos conduzir 
esse processo com base nos se
guintes critérios: · 

-aproveitamento, nas no
vas dotações dos órgãos· da 
Oireção Geral, dos funcid
nários que tenham revelado 
melhor vocação para o de
sempenho das respectivas 
funções; 

- provisoriamente, deslo
camento dos funcionários 
não aproveitados para pres
tarem serviços em unidades 
da mesma localidade, de 
preferência em agências e 
Centros de Processamento de 
Serviços e Comunicações; 

concomitantemente, es
ses servidores estão apre
sentando ao banco opções de 
realocação, com indicação 
de órgao, local idade, tipo 
de serviço e, se comissio
nados. os cargos pretendi
dos; 

o Banco oferece a cada 
funcionário- de acordo com 
sua aptidão e capacitação 
profissional -oportunidade 
de realocação, prioritaria
mente segundo as opções por 
ele apresentadas e, quando 
isso se fizer .. impraticável, 
mediante ofer~cimento de 
alternativas. a s~J crité
rio, o mais próximo possf
vel das localidades preten
didas e do nível de comis
são por ele alcançado; 

permanecerá suspenso o 
recrutamento de funcioná
rios de outras localidades 
para preenchimento de car
gos na Direção-Geral. en
quanto não forem relocali
zados todos os funcioná
rios. 

Ao encerrar. informo que se 
acha em curso amplo trabalho 
de aferição do desempenho dos 
administradores de nossas a
gências. com o propósito de 
colocar os homens certos nos 
lugares certos. 

Os ajustes que estamos reali
zando se fundamentam em parâ
metros absolutamente consentâ
neas com a necessidade que o 
Banco do Brasil tem de manter
se como uma empresa só1ida e 
rentável. 

Acredito que, assim, o banco 
corresponde à diretriz de a
proveitar racionalmente sua 
mão-de-obra. de atuar positi
vamente sobre a motivação do 
funcionalismo e de proporcio
nar reforço de pessoal quali
ficado nas agências e demais 
unidades operacionais, em be
nefíclo do atendimento à 
clientela. 

Com essas informações e.spero 
ter contribuído para. elucidar 
alguns aspectos do assunto em 
exame nesta Casa. Coloco-me à 
disposição para os esclareci
mentos que se fizerem 
necessários. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa) ?assaremos. agora, 

·às questões a serem formuladas 
pelos Srs. Senadores. Com a 
palavrà o Senador Pompeu de 
Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. 
Presidente da Comissão; meus 
colegas Senadores; Sr. Presi
dente do Banco do Brasil. lou
vo a sua exposição. 

Eu gostaria de fazer uma per
gunta que me inquieta muito, 
como inquieta de um modo geral 
aos brasileiros. Existe no ar 
uma suspeita, suspeita genera
lizada, de que o chamado Plano 
Brasil Novo -eu gosto muito 
dessas denominações, dessas 
deturpações semânticas. chamam 
de novo as coisas mais antigas 
que existem Estado Novo, 
desde o Estado Novo que eu im
plico com essas coisas .. quer 
dizer, os portugueses lançaram 
isso, o Salazar lançou is"So, o 
Getúlio copiou isso aqui. A 
coisa mais antiga do mundo é a 
tirania, chama-se de novo a 
coisa mais antiga do mundo. 
Como velho professor de portu
guês, eu implico muito comes
sas distorções semânticas. 

O Plano Brasil Novo, já que o 
rapaz não quer a denominação 
do seu plano. embora ele seja 
muito cioso da sua imagem. 

Há uma suspeição geral de que 
ele está pretendendo privati
:zar tudo neste Pais. Essa sus·· 
peição está atingindo os ór
gãos mais imprivatizáveis. co
mo. por exemplo, a exploração 
de petróleo, o que a Coosti
tuição o impede. Mas. às ve
zes, as pessoas acham que são 
mais poderosas do que as ins
tituições e extrapolam, sobre
tudo quando assumem com este 
ar absolutamente autoritário. 

Eu pergunto a V. sa. Sr. Pre
sidente - e isso é um dos mo
tivos da suspeição - se a pro
posta que o Banco do Brasil 
faz de revisão salarial, quan
do a categoria profissional 
está justamente na sua data
base, portanto, na data abso
lutamente legal do assunto ser 
resolvido- e quando entra a 
data-base anterior e a data
base atual, segundo todos os 
cálculos mais confiáveis. o 
desgaste do poder aquisitivo 
da moeda. portanto, do salário 
chega a quase 300%. 200 e mui
tos por cento o Banco do 
Brasil apresenta uma proposta 
de, se não me engano, 15%. Se 
essa proposta de 15%, ainda 
mais que o próprio Governo, o 
próprio Presidente da Repúbli
ca baixou uma medida provisó
ria assegurando o chamado 
s·alário efetivo - uma figura 
nova, salário efetivo -~ que 
disfarça às vezes propositos 
também semanticamente ocultá
veis, através de novos 
adjetivos. Ele não fala em re
ajuste, a garantia do salário 
efetlvoA mas, ao mismo tempo, 
no § 1 do art. 1 ele já es
tabelecia que havia exceções a 
mancheias, porque qualquer em
presa que demonstrasse que es
tava em dificuldades financei
ras podia não assegurar o 
salário efetivo. 

_E nós sabemos. como essas 
provas de dificuldades finan
ceiras se _fazem. Ma_s, ele sim
plesmente teve o bom senso de. 
antes que o Supremo Tribunal 
Federal, hoje, declarasse a 
inconstitucionalidade desse 
parágrafo, ele teve o bom sen
so de susbtituir a medida pro
visória por outra medida 
provisória. Eu não sei é se o 
Supremo deixará de tomar co
nhecimento, hoje. o Supremo 
deveria ter julgado, e fui eu, 
inclusive. que levei, junta
mente com o meu colega Geraldo 
Campos, ao Supremo a proposta 
de ação direta de inconstitu
cionalidade, com o pedido de 
liminar. Eu não se1 se, for
malmente, a nova medida provi
sória que ele propõe, retiran
do esse parágrafo da medida 
anterior, vai produzir efeito 
antes de o Supremo julgar ho-
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je, porque deveria ter julgado 
segunda-feira; transferiu para 
hoje, eu não sei. Mas seria a 
terceira. ou quarta inconsti
tucionalidade que o Supremo 
assinalaria no comportamento 
do homem~ do rapaz, o Presi
dente. 

tradição. E, na verdade, ins
tituição social é algo que 
nasce, vive, se desenvolve e 
se consolida em função da con
tinuidade, e neste Pals não há 
instituição politica estável 
porque não tem havido conti
nuidade, pois. a cada duas·ge
rações, há um golpe de Estado. 
Então, democracia nunca se im
planta, nunca se consolida~ o 
Banco do Brasil se consolidou 
em duzentos anos, e vamos ten
tar salvar esta instituição! 

Então, eu 1 he pergunto se 
essa proposta do Banco do Bra
silt de 15% de revisão do 
salario para assegurar o 
salário efetivo sobre um gran
de desgaste - não sei bem so
bre números. números são com o o SR. *LBERTO POLICARO 
Senador Jutahy MaQalhães; ele Perfeito. E nessa linha dera
provavelmente ira me apartear ciocinio que vejo exatamente a 
sobre isso, ele é um sabedor situação do Banco do Brasil. o 
de números. convive bem com Banco do Brasil é uma insti
e1es- mas. segundo todas as tuição com mãis de 180 anos. 
informações que temos. o des- possui uma rede de agências 
nível é gigantesco, o salário disseminadas por todo o Pafs. 
efetivo fica completamente de- e muitas delas só se justifi
fasado, e isso torna mais a- cam exatamente para atender ao 
larmante o fato de a Caixa E- interesse governamental. E é 
conõmica Federal. que é outro dentro dessa linha que nós 
banco estatal. ter proposto procuramos conduzir o Banco do 
9%f Meu Deus! De vez em quando Brasil; é assim que estou ven
até invoco o nome de Deus. e· do o Banco do Brasil nos dias 
peço perdão ao meu amigo Man- de hoje. Hoje, também temos 
sueto de Lavor por tanto invo- uma dificuldade maior do re
car. mas não é em vão. não. eu passe de recursos; após a eli
invoco mesmo. porque este País minaçáo da conta de movimento, 
estã precisando dele. Mas 9%- os recursos são repassados da 
9%! - é preciso dizer várias conta do Governo para os mini 
vezes. quando o desgaste é de e pequenos produtores. Tivemos 
cerca de 300%! repasses agora para o mês de 

Pergunto se não haverá nisso 
um propósito de desestabilizar 
o banco estatal, a instituição 
estatal; a1iás. V. sA assinala 
bem esse caráter da função so
cial, a função politica de um 
banco estatal. que é enorme, 
em proveito de desestabillzá-
1o. como se fez com várias em
presas estatais, como se tem 
feito~· com várias outras, como 
a Companhia Siderúrgica Nacio
nal, a Petrobrás. se não há o 
propósito oculto de privatizar 
também o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica. porque na 
verdade este Governo está que
rendo fazer a privatização ge
ral, só que esquece de despri
vatizar o próprio governo. 
quer dizer, a serviço de mui
tas instituições privadas. 

Pergundo inicialmente a V. s 4 

sobre isto, que muito me alar
ma. e que alarma também ao co~ 
lega Jutahy, porque outro dia 
nós falamos sobre isso no se
nado Federal. A primeira per
gunta que faço a V. sA é esta. 

O SR. ALBERTO POLICARO
to bem. meu caro Senador 
peu de Sousa. agradeço as 
palavras. sobretudo a sua 
nifestação de admiração 
Banco do Brasil que V. ExA 
cabou de fazer. 

Mui
Poro
suas 

ma
ao 
a-

O SR. POMPEU DE SOUSA EU 
não estou solitário, pois acho 
que de modo geral todos acre
ditam no Banco do Brasil. os 
quase duzentos anos do Banco 
do Brasil criaram no País uma 

sete~bro - duas remessas • 
hoje deveremos receber a ter
ceira remessa de recursos ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA -Até 
para assinalar o desnível en
tre essa proposta salarial e o 
saldo que o Banco do Brasil 
apresenta no seu relatório. 
Não guardo números, mas outro 
dia o meu colega Dércio Garcia 
Munhõz tratou brilhantemente. 
num pro~rama de televisão. o 
Telemanha, sobre o saldo al.
tissimo. que mostra que, na 
verdade. o banco não está em 
dificuldades financeiras tão 
grandes para ser tão sumítico 
com o seu trabalhador. 

O -SR. ALBERTO POLICARO- Tudo 
bem! Nós abordaremos esses 
números. O resultado de junho, 
só para refrescar a memória, 
foi de 15 bilhões; em julho, 
também, tivemos 3 bilhões e 
700 de resultado superavitá
riq, felizmente. 

Mas. como dizia a v. ExA. o 
banco possui uma gama enorme 
de agências e essas só se jus
tificam efetuando ci crédito 
rura 1 . 

Estamos em locais ohde não 
interessa à rede privada e 
aqui não vai nenhuma censura 
aos bancos particulares, que 
têm como objetivo maior e úni
co a maximização do lucro - a 
realização de financiamentos 
maciços. massificados, e que, 
na realidade, proporcionam uma 
de~pesa administrativa muito 
alta. não é interessante a um 

banco constftufdo de capital 
eminentemente ~rivado porque o 
objetiyo dele é outro. Nós •. 
não. E claro que somos ciosos 
do resultado do banco. Não há 
administrador de emp~esa que 
queira apresentar resultado 
negativo. Mas nós não nos es
quecemos da nossa atividade 
social. E é exatamente dentro 
desse enfoque que qualquer go
verno precisará manter. como 
instituição robusta. uma ins
tituição secular e organizada 
dentro de padrões rfgidos que, 
às ve~es. até extrapolam para 
organização militar, dentro 
daqueles padrões de disciplina 
que temos. Assim. penso que 
todo governo deve ter uma or
ganização como esta e será 1m
possível dirigir uma nação, 
que é um continente. como o 
Brasil, sem que tenhamos a e
xistência de um banco c_omo o 
Banco do Brasil. 

Com relação à segunda parte 
da sua pergunta. que diz res
peito ao aspecto salarial. Re
almente. estamos agora em pe
ríodo de discussão s~larial ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA - V. s~ 
me permite um ligeiro aparte? 
Quero até louvar isso que o 
seu relatório escrito assina
la. Aliás, é importante desta
car que, na média, nossa rede 
de pontos de atendimentos vem 
atuando com, aproximadamente, 
27 funcionários por unidade, 
enquanto outras instituições 
financeiras de grande porte, 
fortemente automatizadas. tra
balham com mais de 40. o que é 
um exemplo edificante de que o 
Banco do Brasil está sendo 
eficiente. 

Penso até que, par~doxalmen
te, instituições_ r;::le crédito 
fortemente automatizadas se
riam bancos particulares, que 
têm mais pessoal do QUe o Ban
co do Brasil. Então, se o Ban
co do Brasil está tão enxuto 
de funcionários, por que tão 
sumftico na proposta? 

O SR. ALBERTO POLICARO- Veja 
bem. Senador: temos 5.900 pon
tos de atendimento, entre a
gências autónomas. postos de 
serviços, escritórios de 
atendimento. Então. temos cer
ca de 9.900 pontos de atendi
mento. E evidente que temos 
locais onde trabalham dois. 
trés funcionários apenas. e 
temos agências, e também esta
mos procurando diminuir o ta
manho delas. mas há algumas 
com mais de 1.000 
funcionários. Este é um esque
ma que faz parte da ·raci ena 1 i
zação que se está implementan
do aos serviços do banco, e 
nós continuaremos com esse es
quema de racionalização e me
lhoria do nosso atendimento, 
através do aproveitamento do 
avanço tecnológico que existe 
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nos . estabelecimentos da 
espécie. 

Com relação a essa proposta, 
v. Exa disse-me que é uma pro
posta baixa, uma proposta de 
15%. Nós tivemos, também, da 
parte dos nossos colegas. digo 
colegas porque V. Exa sabe que 
sou funcionário do banco, o 
pedido deles foi alto, e não 
tenho nenhuma censura a fazer. 
Acho que eles estão no papel 
de reivindicar_ o que é abso
lutamente correto. Houve essa 
proposta do banco de 15%. é um 
início de negoc1ayão; nós pos
tulamos, 1nclUs1ve, porque 
queremos ter o término dessas 
negociações com a maior rapi
dez possfvel, postulamos junto 
ao Tribunal Superior do 
Trabalho. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Quer 
dizer, antes mesmo do alerta 
de greve que a categoria pro
fissional está nesse estado, 
de alerta de greve, dia 12 se 
não rne engano, não é? 

O SR. ALBERTO POLICARO- É. O 
alerta é dia 12. 

Mas o Tribunal Superior do 
Trabalho havia ~rogramado. es
tabelecido para o dia 10 pró
ximo a Audiência de Concilia
ção. E PUQnamos junto ao Tri
bunal para que essa audiência 
se efetivasse no dia 6, por
que. realmente, o nosso ob_je
tivo é ver se no inicio da 
próxima semana. talvez. segun
da ou terça-feira, terfamos 
essa solução totalmente equa-
cionada. senão o assunto 
decidi~o. Se não fosse decidi
·do na Audiência de Concilia
ção. tivéssemos o julgamento 
ainda antes do dia 12. 

Porque. r-ea 1 mente, o obj e-·fi Võ 
do banco no momento não é o 
confronto com os funcionários. 
E quero até dar um testemunho 
a v. Ex~ e aos demais parla
mentares de que logo após a 
nossa posse. na presidéncla do 
banco. uma das primeiras ati
tudes nossa foi chamar os nos
sos colegas, representantes no 
sindicato, para conversarmos. 
E tivemos diálogos francos e 
abertos. 

Confesso a V. Exa que. inclu
sive, in1ciei esse diálogo, 
com uma certa preocupaçao, 
porque tinha ouvido rumores de 
que o tratamento não era o 
mais cordial que se deveria 
esperar de pessoas adultas 
mesmo em posições. às vezes, 
antagónicas. Mas, para surpre
sa minha, tivemos diálogo de 
altíssimo nfvel e isso fez com 
que o relacionamento entre a 
direção do banco e o s1ndicato 
fosse o mais cordial possível. 

O SR. POMPEU OE SOUSA- Isto 
mostra como a má fama do sin-

di cato 
falsa. 

dos trabalhadores é 

O SR. ALBERTO POLICARO - A· 
brimos um canal de comunicação 
que poderia dizer a V. Ex~ que 
é permanente. Tod~s às vezes 
em que o sindicato quis se di
rigir ao banco, tivemos a o
portunidade de recebê-los mes
mo sacrificando. às vezes. al
gum trabalho nosso. Porque en
tendemos que é da maior impor
tância esse relacionamento. E 
nesse relacionamento, conse
guimos aparar tpdas as arestas 

'que tínhamos. 

Isso, meu caro senador, é uma 
demonstração evidente de que 
não existe da parte da d1reção 
do banco a intenção de um con
fronto com os seus 
funcionários. Ao contrário, já 
que invocamos Deus aqui na Me
sa, invoco a Deus, mais uma 
vez. QUe nos ajude para QUe 
realmente as coisas se resol
vam antes do dia 12. E se não 
se resolverem antes do dia 12 
devem se resolver três, ~ua
tro, cinco dias depois, mas 
que não haja o exercício do 
direito de greve por parte dos 
funcionários. Porque é um as
sunto que está sendo conduzido 
pela Justiça do Trabalho, e 
tenho certeza absoluta de que 
chegaremos a bom termo, até 
pórque não há necessidade de 
um confronto. 

Hoje vimos uma demonstração 
cabal de interesse do Governo 
em não pressionar a classe 
trabalhadora com a retirad~ do 
parágrafo único do art. 1 da 
Medida Provisória n~ 211. Vi
mos mais.·~ 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Não 
tem esse interesse porque lan
çou esse parágrafo único. Digo 
-que -este- --Governo faz num dia e 
desfaz no outro e refaz no 
terceiro. De modo que não po
demos confiar. 

O SR. ALBERTO POLICARO- Não, 
~as veja be~. meu caro 
senador. A essência, o núcleo 
da questão salarial. do teto 
salarial foi resguardado desde 
a expedição da primeira medida 
provisória sobre o assunto que 
foi. se não estou errado, a de 
n~ 193. Os parâmetros baliza
dores do reajuste tornaram-se 
imutâveis. Na 193, na 199, na 
211 e na de ontem que não sei 
o número ainda. 

O SR. POMPEU DE. SOUSA Os 
números são inumeráveis. 

O SR. ALBERTO POLlCARO- Na 
219. Então, eu confio, plena
mente, de que chegaremos.~a um 
bom termo. Tenho mais a dizer 
sobre esse aspecto. se os Srs. 
me permitem- não sei se estou 
me alongando na resposta. Ti
vemos, num passado bastante 
recente. uma greve prolongada 

dos funcionários do Banco do 
Brasil. de mais de 25 dias e, 
coincidentemente. nesse perlo
_do eu estava cumprindo o meu 
exílio fora do Banco do Brasil 
e pude sentir. do outro lado 
do balcão, os erejufzos que 
essa paralisaçao prolongada 
proporcionaram à toda 
sociedade. Isso foi 
incalculável, todos nós perde
mos~ 

Hoje. quando eu converso com 
os colegas do Sindicato. quan
do eu conversei com eles. em 
todas as oportun1dades reco
nheceram que culpa houve à am
bas as partes: ao banco e a 
eles. funcionários. Partiram 
para um radicalismo que não 
construiu nada e -confesso
ainda hoje não conseguimos nos 
recuperar dos prejuízos sofri
dos naquela oportunidade. 

Banco é uma cOisa que depende 
muito de dinheiro, e uma coisa 
que depende mui to de 
confiança. Todos nós já ouvi
mos o velho ditado popular, 
que "dinheiro não agüenta 
desaforo". "com dinheiro não 
se brinca". Então, é o momento· 
em que nós precisamos, funcio
nários do banco, dirigentes e 
dirigidos, ter serenidade, 
~arque o assunto está entregue 
a Justiça. Existe boa vontade, 
os va1ores 1evados à mesa são 
o inicio de conversa. como em 
todo negócio que se faz, um 
pede muito, o outro oferece 
menos, no final.,. 

O S~. POMPEU DE SOUSA- Faz 
uma barganha. 

O SR. ALBERTO POLlCARO 
fazemos um acerto. como o pre
sidente do banco é caboclo, V. 
Ex~ é professor de português, 
por isso vai me perdoar algu
tM.S- -esco-rregadas -no vernácu-
1 o ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Sou 
mais do que V. Ex~ 

O SR. ALBERTO POLICARO 
tenho certeza de que. no fi
nal, chegaremos a um bom ter
mo, e acho que o nosso pesso
a 1 • o funciona 1 i smo do banco 
está maduro. compreende os 
prejuízos que todos nós tive
mos, que eles também tiveram 
nesse passado recente. e que 
nós vamos aguardar o resultado 
dessa audiência de 
conciliação. Se necessário, 
vamos agora aguardar o resul
tado da Justiça, porque tenho 
certeza de que satisfará ao 
interesse dos funcionários. 
Acho que é um momento muito 
bom, é um momento--Onde existe 
boa vontadet compreensão. e 
chegaremos la. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio 
Corrêa)- Eu gostaria, aqui, 
de fazer uma advertência, para 
dizer que esta presidência tem 
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sido tolerante no que tange a 
prazo, ao prazo que é dado a 
cada senador e a cada resposta 
à indagação tefta. De modo ~ue 
eu gostaria que nos restrin
gíssemos às perguntas e às 
respostas. para que os outros 
também tenham oportunidade de 
indagar. Não vai nisso nenhuma 
censura~ nem ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Sr. 
Presidente, vou esforça~-me 
por fazê-1 o ... 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa) -v. ExA sabe que te
nho sido mais do que humano. 

Eu gostaria que nos limitá
ssemos aos 3 minutos e as res
postas aos 3 minutos. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Fre
quentemente, um comentário es
clarece bem uma pergunta. Mas, 
em resumo, para ser sintético 

eu perguntaria a v. sa- de 
toda a sua exposição conclui
se que; primeiro~ o Banco do 
arasil fez uma proposta que 
pode ou não ser mantida na 
negociação. E há disparidade 
entre a conversa inicial -e 
espero que a conversa final 
seja mais satisfatória do que 
a proposta inicial, de vez que 
a disparidade entre as duas 
propostas é absolutamente 
inconci 1 iáve1. 

Pergunto a V. sa se o Banco 
do Brasil está em condições, 
realmente, de elevar essa pro
posta a nfveis aceitáveis? 

E gostaria. também: de per
guntar - vamos dizer - a parte 
nuclear da questão, é se não 
há por trás disso uma manobra 
privativista? Porque a perQun
ta inicial foi esta. A sua 
resposta é longa, aliás. eu 
lhe agradeço, mas não atendeu 
a uma resposta cabal, nesse 
sentido. 

O SR. ALBERTO POLICARO- Gos
taria de tranqüilizar v. Ex~. 
dizendo que, por disposição 
expressa oe lei, o Banco do 
Brasil está fora, exc1ufdo do 
processo. de privatizaÍão~ 
Quanto a proposta. V. Ex ha 
de convir que terei que parti
cii'ar de negociação. Sabe V. 
Ex que quando um negócio que 
se vai fazer, não se pode, 
neste instante. aqui, conver
sar a respeito do gue se pre
tende no futuro. Ate por que, 
é uma negociaçSo. E todo negó
cio tem um ponto de reserva a 
ser efetuado. Agora, estou, 
absolutamente convicto diante 
da legislação existente. dian
te dos últimos acontecimentos 
que estamos observando, diante 
da compreensão do funcfonalis
mo de que existe uma direção 
que, se de um lado ela é vol
tada para os interesses do 
banco, ela não se esquece de 
que também é um dos integran-

!''\•-

tes do funcionalismo do banco. 
Isto tudo conduz a uma solução 
satisfatória, no final. Tenho 
absoluta certeza. 

O SR. POMPEU OE SOUSA- Isso 
me dá uma re1ativa 
tranqü1lidade. embora não seja 
funcionário. Mas V. s~ nao 
respondeu se há ou não a idéia 
âe uma medida provis6r1a que 
enfatizamos. Porqúe. além des
se perigo, precisamos de uma 
lei que discipline o assunto. 

O SR. ALBERTO POLI CARO - r<ão. 
Mas esse perigo de privatiza
ção do Banco do Brasil, posso 
aqui dizer a V. Ex~~ de que em 
to_das as tratativas, em todos 
os contactos que tive com pes
soas dos mais altos escalões 
do Governo, jamais ouvi uma 
referência nesse sentido. Ao 
contrário, sempre ouvi e in
formação de que o Banco do 
erasi1 é uma instituição que 
precisa ser preservada, que 
precisa ser fortalecida. Até 
porque, é um instrumento pode
roso de Governo, que se tem em 
mãos. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Se V. 
s~ me permitir mais uma peque
na pergunta. essa é rigorosa
mente objetiva e que comporta 
uma resposta meio objetiva. é 
a seguinte: como lhe disse, 
não sou versado no assunto e 
não consigo nem guardar núme
ros muito tempo. Mas informam 
as pessoas que conhecem o as
sunto. de que a participação 
do Banco do Brasil no mercado 
financeiro nacional já foi su
perior a 40%. durante o Gover
no Figueiredo, isto é, Governo 
F iguei redo/Del fim. Portanto~ 
Governo Figueiredo significa 
Delfim e Governo Sarney signi
fica Maflson. Essa participa
ção caiu para algo em torno de 
12%. Na curta gestão Camilo 
Ca1asans, meu correligionário 
da Social Democracia, a parti
çipação elevou-se cerca de 
20%. Essas são as informações 
que me forneceram as pessoas 
que conhecem o assunto. 

Pergunto ~V. sa. em que nf
vel está a participação atual 
do Banco do Brasil, nessa área 
do mercado financeiro, de um 
modo geral? 

O SR~ ALBERTO POLICARO - Não 
tenho o número preciso. Mas, 
parece-me ~ue está entre 17 e 
18%. Não tenho o número 
pr,eciso. Se V. ExA quiser, de
pois poderei fornecê-lo. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Obri
gado a v. sa Satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio 
corrêa) - Com a palavra o no
bre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. 
Presidente, Sr. Presidente do 
Banco do Brasil, infelizmente, 

não posso diZer como o meu 
primo. o nobre Senador Pompeu 
de Sousa: estou satisfeito com 
a resposta. Veja V. s~. tenho 
aqui em meu poder a Ata da 
Quarta Rodada de Negociação, 
realizada em 30-8-90. Apenas 
vou ler uns pe~uenos trechos: 

40 RODADA OE NEGOCIAÇÃO 
REALIZADA EM 30-8-90 

Aos 30 (trinta) dias do mês 
de agosto de 1990, foi reali
zada, na sala de reuniões do 
FUNCI, no 19~ andar do Ediff
cio Sede I do Banco do Brasil, 
em Brasília (DF}, a 4~ rodada 
de negociações entre o Banco, 
a CONTEC e a Executiva Nacio
nal dos Funcionários do Banco 
do Brasil, visando à celebra
ção do Acordo Coletivo/90. Re
presentando a CONTEC o Sr. 
Lauro da Silva de Aquino e o 
Banco o Sr. Celso Freitas Ca
valcanti, Diretor de Recursos 
Humanos. Iniciando a reunião o 
Sr. Celso fez menzão à sua não 
participação às 2 ~ 3.a roda
das, esclarecendo ter sido no
tificado das discussões 
ocorridas. A se~uir, registrou 
estar trazendo a mesa proposta 
do conselho Diretor do Banco 
que consiste na implantação do 
PCS e concessão de reajuste de 
15%. O Sr. Abreu teceu 
comentários a respeito do PCS 
e explicou que a proposta 
refere-se à unificação dos 
quadros, exclusivamente. A
crescentou que o fndice de 15% 
é o reajuste total. o Sr. Ama
ral renovou o repúdio das en
tidades sindicais à ausência 
do Oiretor de Recursos Humanos 
nas rodadas iniciais, enfati
zando que. a seu ver. a preo
cupação maior do titular da 
área, por ocasião da data-base 
da categoria seria acompanhar 
o desenvolvimento das 
negociações. Salientou, ainda, 
a estranheza e protesto dos 
sindicatos quanto a informação 
inicial do Diretor de que o 
Banco teria aut_onomia e 1 iber
dade para negociar. Lembrou 
também a predisposição do Di
reter, cOlocada à mesa na i~ 
rodada de buscar acordo a todo 
custo. Perguntou ainda se o 
Banco não Quebraria com a con
cessão daquele fndice. o Dire
tor reiterou os motivos do seu 
não comparecjmento, bem como a 
proposta inicial e de que o 
aanco não negocia daqui para a 
frente. Indagado pelo Sr. Pau-
1o Borges. o Sr. Celso infor
mou que a decisão é interna, 
ou seja, do Conselho Diretor. 
O Sr. Amar.a 1 1 nformou gue a 
Executiva encaminhará às as
sembléias a proposta, não ten
do ela condições de rejeitar 
ou aceitar. Acrescentou que a 
orientação da Executiva será 
recusar a proposta do Banco. O 
Sr~ Aóreu questionou sobre ~ 
necessidade de remeter a pro
posta às assembléias, por a
creditar qua a Executiva já 
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poderia dar seu posicionamen
to. o Sr. Amara 1· af ~ rmrJu J Que· 
esse procedimento decor~e do 
respeito que a Executiva dis
pensa às assembléias e de que 
a posição da Executiva será 
sugerir a sua rejeição. O Sr. 
Paulo Borges esclareceu que a 
Executiva não pode aceitar ou 
recusar, decisão essa a cargo 
das assembléias. O Sr. Abreu 
reiterou indagação sobre a ne
cessidade de levar adiante a 
discussão com as assembléias. 
presente a intenção da Execu
tiva em rejeitar a proposta. 
Frisou se esse procedimento 
também não significaria falta 
de autonomia e de representa
tividade da Executiva. o Sr. 
Amaral registrou que a situa
ção é a mesma do Banco. o Sr. 
Amaral~ a propósito da decla
ração do Oiretor de que esta 
seria a última rodada nesta 
fase das negociações. Salien
tou que o Banco deverá assumir 
as responsabilidades dessa de
finição unilateral, o Sr. Cel
so salientou que a sua coloca
ção de que esta seria a última 
rodada foi apenas força de 
expressão. O Sr. Amaral sa
lientou fosse consignada em 
ata a posição do Sr: Celso de 
que as negociações foram frus
tradas. mas apenas até a data
base. o Sr. Abreu esclar~ceu 
que a legislação salarial, 
hoje medida provisória, tem 
caráter provisório e que pode 
ser modificada. O Sr. Amaral 
salientou que a afirmativa do 
Sr. Abreu foi em resposta à 
sua pergunta se o Banco desco
nhecia os termos da MP 211. 
~ue obriga sua aplicação na 
data-base. o Sr. Abreu consig
nou que a decisão de não se 
aplicar a medida provisória 
foi da Diretoria do Banco e 
não do Serviço ~urfdico. em 
resposta à indagação do Sr. 
Maia sobre se a formulação da 
contra-proposta apresentada 
pelo Banco respaldara-se ou 
não em consulta prévia à Con
sultaria Vurídica sobra a a
p1icabi1idade da Medida Provi
sória nQ 211. Ressalva o Sr. 
Amaral, a propósito da frus
tração das negociações até a 

médio para o nível Superior. 
no Vencimento-Padrão, em torno 
de 12%. 

Em tempo: Registra o Sr. Ama
ral que. indagado pe1o Sr. 
Paulo Borges a respeito da me
todologia utilizada pelo Banco 
para definir o indice de 15% o 
Diretor de Recursos Humnaos 
informou que foi uma decisão 
do Conselho Oiretor, cuja me
todologia não se encontrava 
autorizado a informar. Q 

Seguem-se assinaturas de 
toda a escala hierárquica 
da área de pessoal. 

Isso é da Ata da 4a Rodada de 
Negociação. realizada no dia 
30 de agosto. Portanto. é um 
documento oficial. 

Então. veja V. Exa gue na 
própria Ata se diz que nao se 
sabe qual . foi_ a metodologia 
aplicada para se fazer a pro
posta de 15%. 

Eu. pessoalmente, estranho 
que o Banco do Brasil. que de 
qualquer maneira faz parte do 
Governo desconheça o que está 
explicitado na Medida Provisó
ria n~ 199, agora n~ 211, que 
determina o reajuste. E qual é 
esse reajuste da medi da 
provisória? 107,79%. Estão aí 
os números do difícil cálculo 
que existe na medida provisó
ria. 

Então, o barico está desres
peitando uma lei do próprio 
Governo. e· mais ainda. os Srs. 
ConQressistas que participaram 
d_o ultimo esforço concentrado. 
quando foi votado c veto do 
Senhor Presidente da Repúbli
ca. estão bem lembrados que as 
~ideranças do Governo procura
ram demonstrar que a lei ema
nada do Congresso Nacional es
tabe)ecendo uma política sala
rial era pior do que a medida 
provisória. Isso eles se base
aram em dados do Dieese e QUe 
foram tornados oficiais pela 
palav~a dos Líderes do 
Governo. 

data-base. afirmada pelo Ban- Então, qual a explicitação 
co. a possibilidade de suare- que eles davam? De que era me
tomada após a data-base. Es- lhor votar pela manutenção do 
clarece ainda o Sr. Amaral que veto. porque os bancários do 
a afirmativa da Executiva de Banco do Brasil -e era citado 
falta de autonomia do Diretor explicitamente o Banco do era
refere-se à relação entre o sil iniciarão a sua rodada
Banco e o Governo Federal. A- de negociação~ na época. eles 
crescenta ~inda a posição ex- falavam em 89 e poucos por 
plicitada pelo Banco de que a cento, e agora seria 107%. Era 
formulação da contraproposta o início da conversação. Era a 
se deu no contexto estrito do palavra oficial do Governo 
Conselho Diretor, que julgou para fazer com que aqueles que 
desnecessário a consulta à ainda estavam indefinidos se 
COJUR. Ressalva o Sr. Ben11ton manifestassem a favor do veto. 
que a unificação_ dos níveis da porqu€ estava gcrantido para o 
Carreira Administrativa, con- funcionalismo do Banco de Era
soante explicação do Sr. A~ sil esse inicio de conversação 
breu. não preve ganhos salari- em torno dos 107,79%. 
ais para nenhum dos nfveis, a 
contrârio senso do que prevê o Mas, v. s~s. da dir~ç§o do 
PCS. que estabelecia um ganh.Q ___ ·o_anco, para iniciar a conv0r-

sação, falam em 15%. É ma1's 
uma vez o desmentido da pala
vra o~icial do Governo Collor. 
Não é a primeira vez. Isso 
está se repetindo cons~ante
mente, infelizmente, tirando a 
credibilidade que o povo bra
silei~o deve ter nos seus go
vernantes e. principalmente, 
tirando a credibilidade da pa
lavra do Presidente perante o 
Congresso Nacional, por~ue a 
palavra dos Lideres deve ser 
considerada a palavra oficial 
do Governo. 

Então, não é admissível. Sr. 
Presidente. V. S~ dizer que 
apenas por um início de con
versação está se começando por 

·15%?! o início da conversação 
deveria ser em torno de 
107,79% que ainda estaria a
baixo do índice de inflação do 
Governo Collor, sem falar do 
passado. Já haveria, portanto, 
uma perda real de salário se 
fossem iniciadas as conve~sa
ç6es em torno dos 107%. 

Por isso, Sr.-Presidente, é 
que eu digo que não posso fi
car satisfeito com a resposta 
de v. s~ Hoje. já não acredito 
na pa1avra oficial da Presi
dência,da República. Infeliz
mente, não acredito. Mas at:jue-
1es que ainda acreditam mere
ciam mais respeito para fazer 
com que a palavra oficial do 
Pr~esidente da República fosse 
atendida. 

O Banco do Brasil. de qual
quer maneira, faz parte deste 
Governo. E não pode o Banco do 
Brasil ficar na expectativa de 
c Tribunal Superior do Traba
lho continuar nessa sistemáti
ca -de atender. aando abono aos 
funcion~rios e aos trabalhado
res e náo reaj_usie real das 
perdas salariais. No ~sot o 
que está acontecendo? Esta-se 
esperando que venha do Tribu
nal Superior do Trabalho um 
abono de três mil cruzeiro5 
para quem ganha até tanto: de 
seis mil cruzeiros para quem 
ganha nã_o sei quanto, e _de 
doze mil cruzeiros para 
tanto ... 

Sr. Pr~esidente, gostaria de 
saber por que o Banco do Bra
sil não atende à lei emanada 
da Presidência da República. 
que é a medida provisória? Por 
que não se __ está obedecendo 
àquilo que está determinado na 
1ei? Esta a minha pri"rrieira 
pergunta. 

O SR. ALBERTO POLICARO- Eu 
gostaria de dizer a V. ExA que 
também da parte dos empregados 
nã.o houve apresentação de con-

- tr2eroposta, bem como apresen
taçao de critérios _para efeito 
de c_'ª 1 cu 1 os. Acei t.o que V. Ex A 
n5o concorde com a minha argu
mimtação, res~ei to o ponto de 
v i -s.tP de V. Ex . mas estamos 
dt<:<-.J•te de uma negociação. Uma· 
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vez lmpetrado o dissfdio pelo 
sindicato, o assunto passa ao 
âmbito da Justlça do Trabalho. 
E lá encontraremos o caminho 
balizador, ou da lei, ou outro 
que for aplicado nos estritos 
termos da lei, ou outro que 
venha o julgador a atribuir. 

· A meu ver, toda a negocia~ão 
tem um período ~de discussao, 
de maturação - e é nesse pe
rfodo que nos encontramos no 
momento. 

O SR. úUTAHY MAGALHÃES~ ~qui 
na Ata, algumas pessoas diziam 
não ter a Consultaria Jurfdica 
do banco se ..ma.ni festado a res
peito do assunto. Por que o 
Banco do Brasil não está aten
dendo à lei, à medida 
provisória? Pechinchar, con
forme fala o Presidente da Re
pUblica, é uma coisa, mas obe
decer à lei é outra. Trata-se, 
nessa questão de obedecer, no 
mínimo, à lei. 

Fiz um pronunciamento mos
trando com dados oficiais ~ue 
o salário do funcionalismo pú
blico, nesses últimos seis me
ses. correspondia a 25% do va
lor real de 16 de' fevereiro. o 
mínimo que os funcionários po
deriam pedir era em torno de 
298% para se ter, pelo menos, 
um reajuste, não de ganhos re
ais, mas das perdas salariais. 
Mas a lei garante, pelo menos, 
os 107%. Por oue essa lei não 
está sendo obedecida, se é uma 
lei da Presidência da Repúbli
ca, do Governo Federal? 

O SR. ALBERTO POLICARO 
nas. academicamente, eu 
ria de lembrar aqui um 
sitivo constitucional. 
art. 7!1.: 

- Ape
gosta
dispo
D1z o 

"São direitos dos traba
lhadores urbanos e rurais. 
além de outros que visem à 
melhOria de sua condição 
social: 

····················.:·~·-"·-··-

VI -irredutibilidade do 
salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo 
coletivo." 

Nesse sentido é que estamos. 
no momento. dialogando. con
versando. Iniciamos a nossa 
negociação. E nesse sentido 
que a iniciamos. 

O SR. JUTAHV MAGALHÃES 
Desculpe-me V. sA, mas fui 
procurado, aqui, para um as
sunto que deveria resolver, 
neste minuto, por lsso perdi a 
leitura de V. s~ Se V. s~ for 
gentil, sei que o será, gosta
ria que repetisse a leitura. 

O SR. ALBERTO POLICARO- Com 
o maior prazer, eu o farei. 

o entendimento do Banco do 
Brasil é o de que na livre ne
gociação encontramos espaço 
para esse diálogo e até agasa
lhado em preceito constitucio
nal. porque o art. 7.rt diz 
claramente: 

"Art. 7!1. São direitos dos 
trabalhadores urbanos e ru
rais. além de outros que 
visem à melhoria de sua 
cndi ção soei a 1 . 

VI -irredutibilidade do 
salário, salvo disposto em 
convenção ou acordo colati
vo; n 

Então. num acordo, é possível' 
que se estabe1eça um determi
nado nómero nao coincidente 
com a lei. E quanto a questão 
do percentual de 107% até me 
pergun_tara_m no Ri o Grande do 
Sul outro dia, a respeito dos 
eálculos da medida provisó
ria, esses cálculos realmente 
se alteram. eu não sou 
expert no assunto, porQue de

pende muito do dia do pagamen
to da folha do salários. v. 
ExA pode estar absblUtamente 
tranqüilo de que o aanco do 
Brasil Quer o entendimento com 
os seus funcionários e se nós 
não conseguirmos esse acordo 
na Audiência de Conciliação do 
dia 10, acataremos plenamente 
a decisão final. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu, 
se fosse funcionário do 6anco 
do Brasil não sou e lamento, 
porque acho que os funcionário 
do Banco do Brasil são consi
derados, no País, como do me
lhor nível que existe na ~dmi
nistração pública eu até me 
honraria muito se eu fosse co
lega deles. Mas v .. Ex~ fala em 
irredutibilidade. E um assunto 
que ontem mesmo, também, num 
pronunciamento. eu disse que 
nós deveríamos aprofundar. o 
que é irredutibilidade? Irre
dutibilidade do valor nominal 
ou do valor real do salário? 
Essa é uma discussão que deve 
ser provocada e deve ser 
aprofundada. 

Mas V. s~ fala. se eu fosse 
funcionário eu ficaria preocu
pado, pois V. sa está buscando 
um acordo salarial para redu
zir o salárfo dos bancários. 
Pelo menos foi isso que eu en
tendi da sua resposta. Então. 
v. sA está procurando esse a
cordo para atender a uma norma 
constitucional, que diz que. 
pode haver irredutibilidade se 
houver um acordo. 

O SR. ALBERTO POLICARO Se 
V. Ex~ me permite ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Veja 
v. sa que eu, como bancário, 
estaria preocupado a essa al
tura com a resposta, porque V. 
s~ disse que precisa guardar 
reserva de até onde poderia 

chegar; v. sA antecipou_agora' 
com essa resposta o que e que 
está pretendendo. V. s~ está 
pretendendo reduzir os salá
rios dos bancários do Banco do 
Brasil. 

O SR. ALBERTO POLICARO- V. 
Ex4 me permite? Ouanto à afir
mação de V. Ex~ eu quero dizer 
que esclareci logo no inicio 
que apenas academicamente, uma 
vez impetrado o dissidio~ num 
acordo. havendo isso eí, numa 
convenção poderia haver atri~ 
buição de um percentual infe
rior ao estabelecido pela 1ei. 
E isto é prece i to 
cOnstitucional. Eu não anteci
pei ... 

O SR. JUTAHV MAGALHÃES- Eu 
sei. está na Constituição! 

O SR. ALBERTO POLICARO - Por
que sobre negócio a gente não 
fala. Nós. no momento. estamos 
fazendo ... 

O SR. vUTAHV MAGALHÃES- V. 
sA quando chama a atenção para 
esse ponto da Constituição, 
mostra uma intenção. 

O SR. ALBERTO POLICARO
Agora. V. Ex~ dlSSe que se 
preocuparia se fosse funcioná
rio do Banco do Brasil. E é 
lamentável que V. Ex~ em algu
ma época de sua vida não tenha 
sido, porque inteligências 
brilhantes o Banco do Brasil 
gosta e sempre gostou de aco
lher, e gostara sempre de 
acolher. 

O SR. úUTAHY MAGALHÃES Eu 
agradeço. 

O SR. ALBERTO POLICARO- Mas 
eu quero dizer a V. ExA, que 
os funcionários do Banco do 
Brasil conhecem o seu presi
dente. 

O SR. JUTAHV MAGALHÃE~- Isso 
eu tenho certeza! V. S é um 
bancário também, v. sa faz 
parte desse grupo. Agora. v. 
sa certamente está com as cor
das curtas, está atendendo a 
determinações.da área económi
ca do Governo. E essas deter
minações Quase sempre têm sido 
contrários aos interesses do 
funcionalismo público federal. 
o funcionalismo público fede
ral está pagando o preço do 
combate à inflação. A inflação 
zero anunciada pela Ministra 
Zélia, que todo mundo hoje 
desConhece. não é mais real. e 
ela se esqueceu de dizer isso 
aos funcionários públicos fe~ 
derais. e continua, portanto, 
zero de aumento até hoje. En
tão, a inflação zero está va
lendo para o funcionalismo pú
blico federa 1. 

Mas, infelizmente, nós não 
chegaremos ao entendimento a 
respeito desse assunto, e não 
adianta ficar voltando a cada 

. .... ' ~- --··~~ 
____ _........_~ 
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instante chegou aqu1 o Senador 
Jarbas Passarinho, já sei que 
vem tiro em cima de mim. 

Estamos, aqui, com três Vice
Lideres do Governo, e quero 
dizer a Ex 4 s que não posso 
mais acreditar, e acho que o 
Congresso não pode mais acre
ditar na palavra da Liderança 
do Governo quando diz, como 
disse, que teriamos um infcio 
de conversação no Banco do 
Brasil em torno daquilo que 
estava previsto na medida 
provisória. Foi um argumento 
utilizado com muita ênfase 
para discussão do veto presi
dencial e 1sso está sendo des
mentido pelas atitudes atuais. 

Então, lamento ter que dizer 
isso; para mim essas mnifesta
ções das Lideranças do Governo 
estão sendo desautorizadas 
pela ãrea económica. ou pelo 
próprio Presidente da 
República. 

Mas vamos a outro assunto, 
Sr. Presidente. 

Se V. Exa tivesse aí. eu gos
taria de saber qual o gasto 
com pessoal antes do Plano 
Brasil Novo; ou seria melhor 
chamarmos. não Plano Collor, 
porque sua Excelência não gos
ta, como já disse o Senador 
Pompeu de Sousa. mas seria 
mais correto dizer plano FMI, 
e qual o gas~o do último mês 
de agosto. 

O SR. ALBE.RTO POLICARO - o 
gasto. em março, foi de 23 bi~ 
lhões de cruzeiros e em agosto 
por volta de 20 bilhões e soo 
milhões não tenho o número 
exato. 

O SR~ JUTAHY MAGALHÃES --É 
mais ou menos uma diminuição 
de 15%. 

O SR. ALBERTO POLICARO Mais 
ou menos isso. 

O SR. ~UTAHY MAGALHÃES- Agp-_ 
ra, na exposição de v. sA, v. 
$A fala QUe foram 10,276 de
miSSÕeS no interesse do servi
ço, const i tu_ i da, sobretudo, de 
menores auxiliares. Estranhei 
essa politica atual do Banco 
do Brasil, porque acho que 
nessa hora deveríamos estar 
muito preocupados com o número 
excessivo que existe d€ meno
res abandonados, nas ruas das 
capitais, e numa hora em que 
esses menores estão prestando 
serviços, ganhando seu dinhei
ro honestamente, trabalhando, 
eles são colocados na rua, há 
informações de cerca de 8 mil 
e tantos menores. Esse tipo de 
política não é uma distorção 
mui to 13rande do ~ aspecto 
social? Nao será falhando mais 
uma vez. aumentando mais um 
pouco ou muito mais ainda a 
dívida social que este Pais 
·tem para com a população 

brasileira? Estamos vende af a 
primeira dama, toda hcr·a, fa
lando do problema da LBA, das 
creches; a preocupação, por
tanto, existe da parte do Go
verno com essa questão dos 
menores. Mas af vem essa polí
tica drástica afastando 8 mil 
e tantos menores do serviço 
público, deixando estes de ga
nhar o seu di ntlei ro honesto 
pelo seu traba1ho! 

Não teria sido esse um erTo 
da direção do Banco do Brasi1? 

O SR. ALBERTO POLICARO - Res
ponderei a V. Ex~ 

Realmente, procedemos às de
missões desses menores. Não há 
como negar que esses menores 
prestam relevantes serviço~ ao 
banco; mas esses menor'es tê1-:-1 
uma data-base de dispensa, 
salvo se no decorrer do perío
do houver um concurso público. 
eles se habilitar~m a esse 
concurso e nele forem 
aprovados. Então, tomamos o 
cuidado de antecip2r as demis
sões daqueles que tinham como 
prazo fatal de trabalho no 
banco o dia 31 de main de 
1991. Antecipamos por· que se 
fizéssemos um esquema mais am
plo. nós teríamos eliminado o 
contigente total. Então, pro
curamos preservar· uma _p21rte C!o 
contigente e sacrif1car aquela 
parte que já estava. inclusi
ve. preparada para o mercado 
de trabalho, porque quando es
ses menores adentrar,~ ao banco. 
na realidade, eles ainda não 
fizeram nada. eles nada sabem 
fazer. Então, é muito mais di
fícil para eles. do ponto de 
vista social, poder encontrar 
um emprego. O que fize~o~? Fi
camos com o pessoa 1 Q'J8 a i rtdê 
não estava prcduzindo, rr e:::e,·
vando a esses el E>mentos. e 1 i
beramos· aquele J.><:>ssca 1 rne l t 'O r 
preparado par r! Ot'J t Pn~ ão ~;e un 
emprego numa cwtr·a entidar<e. 
onde o sacrifício. c peso no 
orçamento, pes'"' r,a fC'il'7"' d-e 
pessoa l , o Banco r:1c- 6r ?~i l já 
pa-gou como l.Hil~ ·:~~n_t.l i~·· i C"" ':I 
social ao P~ís. -

Temos que ~-ensa• ne qvestão 
da demissão. pois pr·pc i sarros 
fazer readequ_aç5o 'ios quadros 

e este é um tr..,balrlO 
dinâmico~ Fizemos essa parte 
inicial, agora temoS uma equi
pe cuidando_da adequação exata 
do número de pessoal das nos
sas agências. A níve1 de dire
ção gera1, nós, or'ati-:~lõlente, 
encerramos o assun-t:o. T<?mos 
ainda alguns dep?Tt~ment----s e!· 
revisão, e egor<"l f'.~·'-''1.,-:;-c:- ~ rtf 
v e 1 -de egênci c:: . 

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mais 
uma vez disccrdo da posição da 
direção do Banco. do Brasil, 
porque a mim não rne convenceu 
a explicação, e eu acho que 
isso é um eY8me muito fr-i<? da 

questão, sem nenhuma preoCupa
ção socia1. 

Sr. Presidente, af já na base 
de ser informado sobre assun
tos que eu acho têm alguma 
correlação, porque representa
ria, no meu entendimento~ tam
bém diminuição de despesa. Eu 
gostaria de saber como se en
contra a informatização do 
Banco do Brasil em comparação 
aos bancos privado~? E uma ex
plicação de V. Ex a respeito 
da situação da Cobra. Qual é a 
intensão que existe do banco 
em relação à Cobra, de mantê
la ou vendê-la? 

O SR. ~LBERTO POLICARO- Está 
difícil encontrar a Cobra 
aqui. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A 
sucuri anda nas televisões. 
{Risos.) 

O SR. ALBERTO POLICARO- Eu 
gostaria de dizer a V. Ex~ 
que, com relação à parte de 
1nformatização do banco, nós 
reconhecemos que estamos defa
sados, não temos atualização 
tecnológica que muitos bancos 
têm. Mas existe uma diretoria 
própria, que é a diretoria dos 
recursos materiais e tecnoló
gicos, que cuída do assunto, 
para a qual nós, no esquema de 
c_or:-te de despesas da_ área ad
ministrativa que fizemo_s, cor-
tamos todas as áreas, o orça
mento programado para 1990. 
exceto esta área. porque é re
almente de v1tal importância. 
para que o banco melhore o seu 
atendimento à clientela. 

Com r e 1 ãç-ão à Cobra. o banco 
é bastante dependente da 
Cobr_a. A Cobra teve uma difi
culdade financeira muito gran
de em 1989, e colocamos dois 
funcionários do banco na dire
çãc da empresa. e sentimos os 
or·i-m-:iros resultados. já no 
1nfcio deste ano. No inicio 
deste ano. também. o Banco do 
Bras i 1, que dividia o contro_l_e 
acionário da Cobra, com o 
BI,JDES e com a Caixa Econõmi ca 
Federal, transformou uma parte 
De seu c~édito em capital. que 
assim se tornou o a~ionista 
1;-:aj o r i_tár i o da empresa. A ma 1-
oria do capital votante da Co
bl'a pertence ao Banco do 
Brasil. 

Hoje, estamos com uma direto
ria totalmente organizada. di
reteria e_leita, empossada. 
porque até esta parte diretiva 
da Cobra, não se revestia de 
uma total regularidade. Mas já 
empossamos a nova diretoria. 
ela é toda -constituída de 
funcionárioS do Banco do era-
si 1, é üm pessoal ___ bastante 
competente na área financeira. 
na área administrativa. na 
área tecnológica. e a missão 
gue confiamos a essa diretoria 
e a do saneamento da Cobra. 
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quilibrar as minhas despesas 
com as minhas receitas; era 
importante que aqueles colegas 
que já tinham tempo de servi
ço. para se aposentar. se de
cidissem a fazê-lo, e tem mui
ta gente em cima do muro, como 
dizemos. Então, tinha muita 
gente pensando assim: - 11 Eu 
vou esperar, ver se acontece 
alQuma coisa, ou eu vou me 
aposentar 11 

• Então, o que eu 
quis fazer aqui, v. Ex4 perce
be, foi um apelo, um chamamen
to àquele que quisesse se apo
sentar. para que ele se 
aposentasse. É claro, eu não 
nego a v. exA que por trás 
disso existia um outro traba
lho que se fazia, não de impo
sição a uma aposentadoria, mas 
o trabalho de avaliação de ge
rentes~ um trabalho de avalia
ção de administradores. Então, 
se o cidadão com essa mensagem 
se dispusesse a se aposentar, 
e se ele fosse o elemento da
queles já sem motivação. da
queles que já não produzem 
para o banco. eu pouparia a 
ele o vexame de um remaneja
mento. às vezes até com res
trição em sua carreira. porque 
ele não estava produzindo o 
suficiente, e nós não preten
demos exercer uma administra
ção paterna1iste. Este foi o 
ponto primeiro para uma etapa 
seguinte. que desenvolverfamos 
e estamos desenvolvendo. 

Estamos fazendo um trabalho 
que consiste na avaliação de 
todos os administradores, por 
cerca de cinco auditores. Esta 
avaliação é revisada pela Su
perintendência Estadual, pela 
Auditoria-Geral do banco, pelo 
Departamento de Assistência ao 
Pessoal e, após isto. é tomada 
a decisão. v. ExAs vejam que 
nós envolvemos nada menos do 
que oito pessoas no processo e 
quem dá a decisão final é o 
Presidente da empresa. Então, 
nós fazemos isto com o máximo 
critério, tentando uma renova
ção salutar. 

A2ora. quero esclarecer a v. 
Ex S; também que há poucos 
dias eu nomeei para gerente da 
metropolitana do bairro do I
piranga. que é uma das agên
cias mais importantes do Esta
do de São Paulo. um gerente 
que tem 40 anos de trabalho no 
Banco do Brasil. Um homem com 
40 anos de trabalho no Banco 
do Brasil foi nomeado por esta 
Administração do Banco.do Bra
sil para exercer uma outra 
geT"'ência. 

Então, não existe aqui o pro
pósito deliberado de afastar" o 
funcionário, simplesmente, 
poT"'que ele tem 30 anos de ser
viço dedicado ao banco. Não, o 
nosso objetivo é que se apo
sente aquele elemento que com
prou um sitio na cidade onde 
mora, que tem outT"'OS interes
ses, que a empT"'esa tem uma 

casa comercial e o filho tam
bém tem uma pequena indústria; 
esses elementos que já têm ou
tra motivação na vida e que 
por esse motivo não estão pro
duzindo como a empresa precisa 
que eles produzam atualmente. 
Então. esta carta teve este 
condão de ser um estímulo para 
que ele tomasse a decisão. 

AQora. nós não teruos nenhuma 
ideia preconcebida quanto ao, 
funcionário com mais de 30 
anos de casa. até porque o meu 
consultor jurídico tem mais de 
30 anos de casa e eu fiz ques
tão que ele permanecesse no 
serviço; o meu~chefe de gabi
nete tem mais de 30 anos de 
casa e está em serviço; o meu 
cOordenador que distribui re
cursos é um homem com mais de 
30 anos de banco, e este 
funcionário está na ativa a 
meu pedido. Ele havia. no mês 
de fevereiro. se decidido pela 
aposentadoria e eu ainda pedi 
enfaticamente a ele! um valor. 
uma experiência como esta. eu 
preciso. eu não posso abrir 
mão dela. Então, não se apo
sente. vamos aguardar o que 
vai acontecer no di~ 15 de 
março. 

Paralelamente a es~as aposen
tadoriis, eu quero explicar a 
V. Ex • que nós estamos dando 
oportunidade a esse pessoal 
mais jovem. a esse pessoal na 
faixa de 10 .a 15 anos de 
banco. Nós pretendemos fazer 
treinamentos específicoS de 
gerenciamento, para que eles 
possam iniciar imediatamente 
dentro de uma filosofia mais 
moderna. que a própria condi
ção da faixa etária deles 
proporciona. 

Nós também pretendemos ainda. 
nas regiões onde temos um pou
co ma1s de dificuldade em co
locar pessoas. mais distantes, 
dar oportunidade aos jovens. 
porque nós sabemos que podemos 
confiar nesse funcionário mais 
novo do banco. E eu confesso a 
V. Ex~ que eu me sinto muito à 
vontade e muito estimulado 
para tomar atitudes como es
tas. porque eu fui um 
funcionário que aos 24 anos de 
idade sentei na cadeira de ge
rente e nunca perdi o cargo: 
devo ter feito muita coisa er
rada, mas talvez não a ponto 
de ser crucificado, e cheguei. 
inclusive para felicidade mi
nha, para orgulho meu, a ser o 
presidente do banco. 

Então, o que eu quero dizer é 
que, na nossa administração. 
todos os bons funcionários, 
serão recompensados: tanto os 
novos, que terão total oportu
nidade, quanto os mais anti
gos, os mais experientes, que 
serão preservados. Nós preten
demos dirigir o banco dentro 
daquela tradição de respeito 

ao seu funcionalismo e ao seu 
cliente. 

O' SR. LEITE. CHAVES- Sr. Pre
sidente. estou satisfeito e 
mui.to <?Prig~do. · 

o, SR. ' PRESIDENTE (Mauricio 
Co~rêa) .~ Concepo.a•palavra ao 
nobre. Senador A'fonso Sancho. 

O SR .. AF~SO SANCHO - Sr. 
PreSidente, eu vou ser bem 
sucinto. Gostaria de saber 
duas coisas: primeiro, ~e o 
problema dos estagiários e uma 
coisa temporária. porque nós 
sabemos que o estagiário do 
Banco do Brasil, quando não 
consegue entrar através de 
concurso. como V. s~ bem fa
lou. e1e tem uma carta de a
presentação, e quando ele che
ga em uma instituição finan
ceira e diz que foi estagiário 
do banco do Brasil. todo mundo 
já o atende de uma maneira di
ferente. porque sabe que ele 
traz uma experiência e um las
tro de conhecimento 
importante. Então. a '".primeira 
pergunta: se isto é uma coisa 
passageira. A segunda é se o 
Banco já tem estudos para que 
o funcionalismo participe dos 
lucros. porque isto, presiden
te, eu considero importantls
simo. o funcionário da insti
tuição. da empresa, participar 
do lucro. E eu falo de 
cátedra. porque - e não estou 
fazendo nenhuma propaganda do 
banco que eu presido lã no 
Ceará - há mais de dez anos o 
nosso funcionário participa 
dos lucros. e .eu sinto que to
dos têm um interesse maior 
dentro do banco. E o maior in
teresse é este: nunca, os meus 
bancários. que são da ordem de 
seiscentos. fizeram greve, 
por~ue eles sabem que não hã 
necessidade de fazer greve. 
Eles sabem que é necessário 
progredir ma1s. Então. 
pergunto: o banco tem estudo 
nesse sentido, para que os 
funcionários participem dos 
lucros? 

O SR. ALBERTO POLICARO Mui
to bem! Eu responderei a V. 
Ex' 

Essa questão dos menores é 
realmente temporária. Sabemos 
do alcance social da existên
cia desses menores no banco. E 
sabemos também que eles pres
tam re1evantes serviços. Quero 
até dar o testemunho a V. Ex~ 
de que selecionei uma vez, 
para a superintendência do 
banco em São Paulo, um garoto, 
filho de uma lavadeira. Esse 
menino passou em primeiro lu
gar no concurso de nível bási
co do banco; posteriormente, 
passou em primeiro lugar no 
concurso para o nível supe
rior, acabou de se formar e~ 
Economia e} não tenha dúvida 
de que sera contemplado. muito 
em breve, com uma gerência. 
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porque é realmente um excelen
tç funcionério.· :E .. ,fu'lcip!Já-. 
r"los como esse, fo,ryámos 
inúmeros. Então, termi'nada 
essa fase, em que iá efetuamos 
as dispensas Que t1nhamos que 
fazer. entr-aremos·no Processo 
de rotatividade desses meno
res. 

Com relação à participação 
nos lucros. a nossa consulto
ria técnica já está elaborando 
um estudo nesse sentido. Devo 
dizer a v. Ex 4 que é um estudo 
ainda na fase embrionária, 
porque nós, ao tomarmos posse. 
efetuamos uma reforma que 
precisávamos fazer, porque a 
Direção-Geral do banco estava 
mui to grande, era uma 
monstruosidade. Então, tivemos 
realmente que eliminar depar
tamentos, divtsões. subdivi
sões. chefias e isso deu um 
contingente de 3.092. no pri
meiro momento: depois tivemos 
mais 244 cargos cancelados, 
porque havia uma superposição 
de trabalho. uma multiplicida
de de trabalho muito grande no 
banco. E isso. na realidade, 
todos sabemos que. quando tem 
gente de menos. prejudica o 
andamento normal do.trabalho. 
Mas, quando tem gente de mais 
também o andamento do trabalho 
ê prejudicado, porque se colo
ca uma série. de dificuldades. 
cada um quer justificar o seu 
cargo; os trabalhos são com
plicados, eu até não diria de 
má-fê, mas é um instinto de 
defesa pelo cargo~ justificar 
a existência do cargo, a exis
tência da pessoa no cargo. Por 
isso estamos fazendo. no mo
mento, a implementação dessa 
reforma. E, paralelamente, te
mos vários grupos tratando. de 
outras etapas do banco~ E uma 
delas é a da participação do 
funcionário no resultado do 
banco. 

O SR. AFONSO SANCHO- Final
mente, Sr. Presidente. quero 
me congratular com o Banco do 
Brasil por ter ã frente um ve
lho funcionário que não está 
interessado em fazer politica. 
está interessado em servir a 
instituição que trabalha. E 
isso é muito importante para 
os funcionários, porque vão 
ter esse diálogo que V. s~ fa
lou aqui, porque dentro do 
diálo~o é que se encontram as 
soluçoes. Sabemos que, ultima
mente, determinadas greves -
porque tem· sido feita a greve 
pela greve - têm prejudicado 
até aquela deferência que o 
funcionário. do Banco do Brasil 
sem~re teve. Misturou-se muito 
com aquela greve desnecessária 
por falta de um diálogo com
pleto, que é o que se deseja, 
porque realmente se a insti
tuição só pode dar 50 ou 60%, 
não adianta se pedir 300, por
que a instituição não estã em 
condições de fazer isso. 

Também quero me congratu1ar 
.com o belo relatório qu~ v. sll 
fez. muito objetivo. muito 
sincero, muito aberto e• que 
realmente nos agrada. a nós 
que observamos isso com uma 
certa imparcialidade. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa) -Mais algum Senador 
deseja indagar o depoente? 
(Pausa.) ·• 

Tem ·a palavra o Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEV MARANHÃO- Se. Pre
sidente. Sr. Presidente do 
Banco do Brasil, Alberto Poli
caro. sabemos que por dias ne
gros passou essa instituição 
de crédito. quando perdeu mui
to o crédito perante a popula
ção brasileira. Hoje, V. S~ 
traz aqui. a esta Comissão. um 
relatório ·transparente, onde 
já está sendo executado. com a 
competência e conhecimento 
profundo que tem como funcio
nário do Banco do Brasil, a 
recuperação dessa instituição 
tão importante para o desen
volvimento do nosso Brasil. 

Mas. corno nordestino, dentro 
desse relatório. chamaram a 
minha atenção dois itens: 
q~~ndo V. s~ fala que as re
gloes do Norte. Nordeste e 
Centro-Oeste, por exemplo, de
tém mais de 40% do tota1 de 
nossas agências, fatia muito 
superior à participação dessas 
Regiões nas gerações de bens e 
servíços em nfvel nacional; e. 
segundo. quando v. s~ fala que 
a quantidade de dependências 
do Banco do Brasil no Nordeste 
corresponde a ao% de toda a 
rede privada instalada na Re
gião e a quase 70% do conjunto 
formado pelos bancos oficiais 
federais pelos bancos estadu
ais nordestinos. 

Pergunto: quantas a~ências 
quantos agências defic1tárias 
nessa Região v. s~ encontrou 
quando assumiu a presidência? 
Qual o programa de desenvolvi
mento referente à participação 
do Banco do Brasil nessa área1 

O SR. ALBERTO POLICARO- O 
número de agências deficitá
rias eu não tenho aqu1, mas 
poderei fornece~ posteriormen
te a v. Ex~. Tivemos, como um 
todo, no Nordeste. todas as 
agências em con~unto contri
buiram com um déf1cit, no re
sultado do Banco, da ordem de 
6%. Mas isso não nos assusta, 
porque estamos alterando ·os 
critérios de apuração do re
sultado das agências e nesta 
alteração sabemos que o pro
cesso está com algumas falhas, 
e essas falhas foram detecta
das pro gerentes. 

Hã dias conversava com o ge
rente de uma agência muito 1m
portante do Sul do País. que 
me informava que sua agênc1a 
deu prejuízo exatamente porque 
ele teve captações especiais e 
nosso planai não contemplou 
essa hipótese. Isto realmente 
não nos assusta. 

Dou aqui o testemunho de uma 
agência que a direção do Banco 
havia se determinado a fechar. 
porque ela apresentava prejuf
zos crónicos. mas como no Ban
co não se faz nada com preci
pftaçã,o, foi feita uma visita 
ao prefeito da cidade e às li
deranças da cidade; todos so
maram esforços. o quadro de 
pessoal foi reduzido pela me
tade. a cidade veio ao Banco e 
a agéncla se tornou superavi
tária. 

Dá para V. Exa perceber Que a 
nossa preocupação é realmente 
muito grande por causa da soma 
de agências que temos. Nessas 
duas amostras que dei, dá para 
se perceber o trabalho que nós 
teremos pela frente para ade
Quar essas agências. Mas nós 
chegarermos lá e não temos 
preocupação. 

O SR' PRESIDENTE 
Corrêa) - Concedo a 
nobre Senador 
Passarinho. 

(Maurício 
palavra ao 

Jarbas 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. 
?residente, a minha pergunta, 
praticamente já teremos res
posta de auxiliares seus. é 
com relação à extinção daque
las diretorias regionais que 
houve no passado; as direto
rias voltadas para o Norte, 
Nordeste, e se não me engano 
havia uma para o Centro-Oeste. 
onde pessoas como ozie1 Car
neiro. Camillo Calazans. mos
traram o talento ~ue possufam 
e esse talento foi reconheci
do, aqui. pelos po1iticos des
sas regiões. Vossa Senhoria 
considera que essa eliminação 
dessas Diretorias é um fato 
positivo a partir do momento 
da reestruturação do Banco, 
com a criação de superinten
dênc1as? 

O SR. ALBERTO POLICARO- Eu 
responderei a V. ExA sob a mi
nha interpretação, acho que 
foi um passo muito grande esse 
dado pelo Banco. quando criou 
as superintendências. Como 
tudo aquilo que se faz pela 
primeira vez. não é Derfelto. 
Vivemos um período de adapta~ 
ção e que talvez tenha sido 
mais um período cultural, por
que estava arraigado na cultu
ra do Banco que o diretor ti
nha que despachar processos. 
Então, é por isso que existem 
as diretorias regionais. Os 
diretores despachavam proces
sos .e esqueciam de administrar 
o Banco, pOrque a rotina do 
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dia-a-dia absorvia o 
todo o diretor. 

tempo 

Com o advento das superinten
dências regionais, na realida
de. aí, é uma questão de ape
lido porque o superintendente 
é um di reter de fato sem d.i
reito a voto no Conselho 
Diretor. Mas. ainda ontem, eu 
convoquei dois superintenden
tes para participa~em. em tem
po integral, da reunião de Di
reteria, porque isto é muito 
importante que aconteça, a. fim 
de que eles expusessem de v'va 
voz ao Colegiada os problemas 
que têm, para que o Colegiada 
pudesse adotar uma solução ali 
mesmo. trazida pelo homem que 
se encontra lá nas bases - mas 
com o advento. com a criação 
das superintendências todos os 
Estados foram beneficiados, ao 
invés de haver um~diretor para 
cada ~egião ... E o caso do 
Nordeste. Lembro-me que o di
reter vivia sobrecarregado 
porque ele tinha todos os Es
taoos do Nordeste sob a sua 
supervisão: ao passo que, coru 
a criação das superintendên
cias regionais. nós passaruos a 
ter uru diretor regional de 
fato em cada Es~ado. Mas ain
da, alteramos uma série de 
procedimentos internos da Di
reção Geral do Banco e fizemos 
com que todos os casos ae ro
~ina no Banco do Brasil tives
sem como último escalão deci
sório o superintendente de 
operações. 

Hoje. no Banco do Brasil, uma 
operação dentro das normas, 
seja eta de que valor for. vai 
ao gerente e se o Qerente não 
tiver poder de dec1são- e não 
tem para todas as operações 
ele encaminha ao superinten
dente que tem poder de decisão 
para qualquer valor; é 
independente. Desde que ela 
esteja dentre das normas do 
Banco ela tem valor para a Di
:eção Gera 1 • 

Para os diretores a nível na
cional restaram no campo do 
processo específico de cada 
cliente apenas os casos atípi-
cos, porque mesmo os casos de 
operações em curso anormal, 
nós fizemos uma abertura, ago
ra no mês de maio, e de maio 
até agosto eu vou lhe dar 
aqui o número redondo~ é algo 
em torno de cem mil composi
ções de divida e mais trinta 
mil 1 iquidações integrais que 
nós fizemos, Com a abertura 
que demos ·.para o trato desse 
tipo de operação. comandados 
pelo gerente e pelo superin
tendente regional. Então, com 
isto, nós quemos que o tempo 
do diretor seja reservado re
almente para pensar nos crité
rios, na filosofia de trabalho 
do Banco. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - S". 
Presidente Maurício Corrêa, 

uma pergunta a V. ExA, que foi 
o primeiro suLscritor da cons
tituição desta Comissão Parla
mentar de rnquérito. 

Oual é a finalidade da nossa 
CPI? V. Ex~ poderia refrescar 
a minha memória? 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio 
Corrêa) - Peço QUe a Assesso
ria me encaminhe a Portaria, 
por gentileza. o Ato Constitu
tivo, para eu ler aqui. 

Senador Jarbas Passarinho, a 
finalidade é apurar, através 
desta comissão. as passiveis 
irregularidades e os efeitos 
sócio-económicos da dispensa e 
colocação em disponibilidade 
dos servidores. da extinção de 
cargos e empregos. reparti
ções, autarquias e empresas, 
no âmbito da administração pú
blica da União. direta, indi
r~ta e fundacional. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu 
agradeço a v. Exa. e acho que 
a minha memó~ia não me traiu. 
Eu mesmo inco~ri aqui,num ex
cesso, na hora em que fiz per
guntas de natureza de adminis
tração estrutural do Banco. 

então. por uma questão de fa
lar pela ordem re~imental, 
creio que nós dever1amos nos 
ater às perguntas que corres
pondem à finalidade da consti
tuição d~ Comissão. 

É evidente que eu, no pouco 
tempo que já passei aqui, ve
rifiquei o Presidente do Banco 
do Brasil ser sabatinado sobre 
a administração geral, sobre 
as diretr1zes administrativas. 
e talvez isso prejudique até o 
momento em que o Relator vai 
usar da palavra, como sempre 
em que eu fui relator de co
missões também eu fazia a mes
ma coisa que o Senador Mansue
to de Lavor: ouvia todos para 
depois falar. e muitas vezes 
podemos fazer uma diversão do 
objetivo fundamental. 

Eu peço desculpas por ter 
perguntado sobre a dire~oria 
do norte, e a v. Ex~. aqui 
como Presidente, que na hora 
em que assume a Presidência 
esquece o partido que o trouxe 
ao Senado, referentem~n~e ao 
do meu querido Colega Pompeu 
de Sousa, que las~imo não es
teja aqui ... 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa) - S. ExA se encontra 
presente. 

O SR. JAR8~S PASSARINHO 
Desculpe-me, Sr. Presidente, 
não o vi, dada a opacidade dos 
colegas. A cada momento em que 
o ·senador .Jutahy Magalhães fa
lava sobre o assunto, S. ExA 
não apenas participava. como 
dizia que também era o pensa
mento da Presidência. Acho que 

o Presidente tem que ser, no 
minimo, um pouco equidistante. 
não aquela história do juiz 
francês QUe era equidistante 
entre a justiça e a injustiça. 

Peço a v. Ex 4 que ·~· aliás, 
já pedi, mas que conduza a Co
missão nesse sentido. 

O SR. PR~SIDENTE (Mauricio 
Corrêa) - As vezes. Senador 
Jarbas Passarinho, ex1st.em al
gumas perguntas que têm ~lguma 
conotação, e como nós inicia
mos as indagações com o Sena
dor Pompeu de Sousa - e S. Ex4 

fez uma divagação grande, no 
início- pareceu-me uma injus

"tiça que os outros também não 
tivessem a mesma oportunidade 
que S. ExA teve. Mas, segura
mente, fiz uma ponde~ação aqui 
sobre o Regimento. 

O SR. POMPEU OE SOUSA~ É 
pena que o Senador Jarbas Pas
sarinho não estivesse presente 
durante ·a minha divagação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO 
Basta que o Presidente diga 
que foi divagação· para eU já 
estar satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE -(Mauricio 
Corrêa) - No Que tange à parte 
~egimental, há uma definição 
quanto ao prazo. quanto ao 
tempo. Então, procuramos sem
pre estender sobre as outras 
Comissões os critérios que já 
temos aqui. Apenas à guisa de 
um parâmetro. que sejam três 
minutos para as indagações e 
dois minutos para as respos
tas. 

Mas eu tenho aqui todas as 
perguntas, antes de passar 
para o Relator. 

A primeira delas. Sr. Presi
dente. seria uma preocupação 
que tenho sobre essas demis
sões que teriam sido reall"z:a
das sob o ângulo da prática de 
atas de indiscip1 tna, trans
gressões disciplinares. Essas 
foram demissões surgidas em 
decorrência realmente de i~re
gularidades administrativas. 
'funciona is. ou houve uma pre
determinação pa~a que se apu
rasse isso. para que ocorresse 
isso? Não sei ·se o senhor en
tendeu minha pergunta. 

O SR. ALBERTO POL!CARO- Sr. 
Prestdente, eu ·gostaria de es
clareéer a V. ExA que demissão 
de rotina existe sempre numa 
empresa. Em todas as empresas 
existe. A rotatividade de pes
soal é maior em algumas empre
sas. menor em outras. 

No Banco do Brasil; realmen
te, é mínima. Acho que tivemos 
cerca de 194 demissões disci
plinares, ·no período de março 
a · agosto, num contingente da 
ordem i30 mil funcionários. 



Terça-feira 23 DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro ''" 1990 5835 

Então. dâ para se ver gue re
almente são casos esporadicos. 
·casos que fogem de uma norma
lidade, porque o funcionário 
do Banco do Brasil, quando in
gressa no banco, ele o faz 
como uma opção de vida. Ele 
entra no banco para lá se 
aposen~ar. Foi o ~ue aconteceu 
comiQO~ e é c que acontece com 
a ma1oria dos funcionários ~o 
banco. 

Embo~a o funcionário, o jo
vem9 passe por um concurso a
pertado. embora se colham in
formações a respeito dele, an
tes dele tomar posse. e passe 
Por um exame médico rigorosis
simo9 também. Apesar de tudo 
isso, não podemos estar imunes 
de receber funcionários que 
não tenham aptidão pa~a o tra
balho bancârio, ou funcioná
rios que vez por outra não te
nham aquele procedimento cor
reto. que se deve esperar do 
cidadão normal da sociedade. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Mui to bem·, estou Corrêa) 

satisfeito. 

Só ~uer1a que o senhor me 
respondesse o seguinte, des
culpe porque sou um pouco 
pragmá~lco. 

Só queria saber do Senhor se 
há alguma vinculação dessas 
punições adminstrativas com a 
determinação oficial de enxu
gamento da máquina administra-
tiva. · 

O SR. ALBERTO POLICARO - Ne
nhuma determinação, são casos 
abso1utamente normais. 

O SR.- PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa) - A segunda indagação 
é a seguinte: consta-me que 
há funcionários do Banco do 
Brasil colocados à disposição 
de alguns 6~gãos. 

o Oepartamento de Comércio do 
Exterior, do Ministério da Fa
zenda. teria cerca de 350. 

O Senhor confirma isso? Não 
sei se as despesas são para o 
Banco do Brasil, ou para o ór
gão requisitante. 

O SR. ALBERTO POLICARO - Não. 
Existe uma legislação própria. 
e parece-me que para a Presi
dência da República e o Minis
té~io da Economia. esses 
funcionár1os são cedidos com 
ónus para o banco. 

os demais, inclusive, esses 
350 que irão para o Departa
mento de Economia, mais espe
cificamente para o Departamen
to de Comércio Exterior, são 
cedidos com 6nus para a empre
sa que os recebe. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa) -o Ministério da Fa
zenda é que paga, então? 

O SR. ALBERTO POL!CARO - Es
ses 350 que vão fazer o traba
lho da parte normativa da Ca
cex. eles estão cedidos com 
ônus para o Ministé~io da 
Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa) - Parece ~~e o ~egis
lat1vo, também. e com ónus 
para o Banco do Brasil~ 

O Senhor falou sobre o caso 
dos aposentados. E citou, in
clusive. alguns exemplos acer
ca do conhecimento pessoal, 
que é o meu caso. o caso do 
meu coleQa do Banco do Brasil: 
pela ef1Ciência, ele tem mais 
de 30 anos. foi entretanto ex
cluído do rol daqueles que pu~ 
dessem, eventua 1 mente. ter 
seus serviços dispensados., 

Como falou. também, um geren
te do Banco do Brasil. em São 
Paulo. que teria 40 anos de 
serviços. 

E os que o Senhor não conhe
ce, que são eficientes. porque 
acho que não há um universo 
capaz de avaliar. 

Teriam obececido a um crité
rio justo para essas dispen
sas? 

O SR. ALBERTO POLICARO- Fi
zemos o seguinte: eles foram 
avaliados por 5 auditores que 
conheciam o desempenho deles. 
Pelo auditor-geral do banco. 
pelo Departamento de Assistên
cia ao Pessoal, e pelo Presi
dente do Banco. Por tudo is
so. porque nós só tiramos o 
cargo, ou remanejamos em algum 
cargo menor. quando houver 
concenso com relação à atuação 
defici·ente. Mas ainda, gosta
ria de ponderar, esclarecer a 
V. Ex~t. que nós, no rol dessas 
avaliações entra um item que 
diz, do funcionário, que se 
espera dele uma reciclagem 
favorável, então ele tem opor
tunidade de ser rod1ziado no 
mesmo cargo para uma outra a
gência; tem a oportunidade de 
se recuperar e a ele é dito, 
claramente, numa conversa iso
ladq, que esse remanej~mento é 
a t1tulo de oportunidade para 
que ele saiba que o seu desem
penho anterior não foi satis-
fatôrio. · 

Quero dizer também a v. ExA 
que não poderemos acertar em 
todos os casos, erraremos em 
alguns; em razão disso, e por
que somos humanos, _voltei 
atrás em dois casos poroue re
almente achava que devíamos 
dar oportunidade ao cidadão. 
Fizemos a revisão e vo1tamos 
atrás. Acho que não há deméri
to algum em se voltar atrás em 
uma decisão. Acho que o demé
rito está em se cometer 
injustiças. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
corrêa) - Estou de pleno acor
do com essa a fi rmaça~ . 

I 
Sr. P~esi~ente. outra indaga

ção que eu gostaria de lhe en
dereçar é com relação a uma 
notícia que saiu nos ~ornais, 
se não me Talha a memoria. de 
que o Banco do-Brasi1 teria 
identificado, através de foto
grafias, através de filmagens 
da televisão. eventuais gre
v1stas9 bancários que a1i es
tavam à busca de reivindica
ções - aoui está o Relator com 
a farta matéria à mão .. , 

O SR. ALBERTO POLICARO- N~o 
tenho conhecimento disso. mas 
~e v. ExA pudesse ... 

O SR. 
Corr-éa} 
mente, 
nto ... 

PRESlbtNTE (Mauricio 
- o Re1ator~ provavel
irá tocar nesse assu-

O SR. PRESIDENTE (~lauríclo 
Corrêa)- Mas acredito que V. 
Ex 4 tenha mais condições por
que deve ter lido a matéria. 

O SR. BELATOR (Mansueto de 
Lavor) - t uma questão de cor
te por motivos de 1 utas 
sindicais. 

O SR. ALBERTO POLICARO - Vou 
explicar. mas V. Exa vai per
mitir que eu me estenda um 
POUQUinho. 

O SR PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa) - Sr. Presidente. só 
para ajudá-lo um pouco. 

Esteve aqui o Presidente da 
Caixa Econõmica Federal e fez 
uma longa exposição. muito de
talhada e ~ealmente não negou. 
dizendo: "assim como hã ins
trumentos para a defesa dos 
trabalhadores, temos também 
que nos munir de defesa para a 
!nstituiç:ão 11 • E não fez nenhum 
regateio desdizendo q~e real
mente a Caixa Económica mandou 
filmar, mandou fotografar e 
tinha lá o pessoal quê exam1-
nava aqueles que estavam reí
vindicando os seus direitos, 
ou pretensos direitos. para 
depoiS, se continuassem aque
las greves, ser objeto de al
guma avaliação repressora. di
gamos assim. 

Então, em síntese. esta ~ a 
matéria que penso estar 
na Folha, e que fo1 obJeto da 
minha indagação. 

O SR. ALBERTO POLICARO - Con
fesso a v. ExA que ~amais _o 
Banco tomou essa at1tude. Eu 
não faria isso em hipótese 
alguma. Se eu tiver que agir 
em alguma oportunidade, nessas 
condições. eu irei 
pessoalmente. Aliás. quero di
zer a v. ExA, se me permite, 
que no, ·meu' primeiro diálogo 
com os colegas do sindicato eu 
disse claramente a eles: 
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/ "Consta que vocês costumam 
desrespeitar o President~ do 
Banco, quero dizer que o nosso 
diálogo aqui é franco, aberto, 
mas será respeitoso, porgue se 
houver desrespeito no dialogo, 
pedirei a vocês que alterem o 
comportamento. Se não for a
tendido, vamos partir até para 
o tapa". 

Então, realmente, eu não fa
ria uma coisa dessas. de ma
neira alguma. 

Mas, se V. Ex~ me permite, eu 
gostaria de me alongar um pou
quinho no esclarecimento do 
fato, porque acho que se impõe 
uma resposta um pouco mais 
longa. 

o que aconteceu foi o 
seguinte. Até já falei. Oe 
passagem, em nossos debates de 
hoje, sobre este assunto. Sa
bemos, perfeitamente, que em 
toda empresa existem 
funcionários não ident1ficaoos 
com os propósitos da empresa. 
Existem funcionários preguiço
sos; existem funcionários que 
não se adaptam. em hipótese 
alguma, ao ramo de ativiáade 
bancãria e existem funcioná
rios que se perdem no jogo, no 
vfcio~ na bebida. em contas. 
em protestos de títulos. em 
atividades estranhas; enfim, 
aquilo que existe em todas as 
empresas que existem no mund_o. 
na sociedade. o que o Presi
dente do Banco fez, assumiu a 
~esponsabilidade sozinho. por
que assinou a carta sozinho, o 
~ue ele fez? Fiz uma carta aos 
Qerentes, aos chefes de depar
tamento, pedindo a eles que, 
em caráter confidencial, me 
trouxessem esses elementos. 
~elacionassem esses elementos 
e esses elementos. uma vez re
lacionados - e tenho cerca de 
600 e poucas pessoas relacio
nadas - vão passar pelo mesmo 
crivo de 5 auditores do 
auditor-geral do Departamento 
de Assistência ao Pessoal e do 
Presidente do Banco porque eu 
sei. perfeitamente, que, nesta 
hora. é o gerente que não gos
ta de determinados funcioná
rios, que pode apontá-lo; eu 
sei que é o gerente que. ãs 
vezes. vai apontar uma moça 
até porque ele tinha alguns 
propósitos e ela não cedeu a 
esses propósitos ... Isto pode 
acontecer. também, e ele vai 
relacionar e, por aí, vamos 
ter "n" situações. Depois de 
apreciarmos tudo isso, o ins
petor de rotina, o auditor que 
estiver fazendo uma auditoria 
de rotina, vai checar a nossa 
conclusão em cima da indicação 
para que se processe a demis
·são, se cabível. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio 
corrêa) -Essa carta foi emi
tida a todos os gerentes? E em 
que data? QUando foi a data de 
emissão? -

O SR. Ã! etFnO POLI CARO - Foi 
ümitida, a tcdos os gerentes e 
a tudo~ os chefes de departa
mentos no dia 7 de junho, em 
caráter estritamente confiden
cial e chegou num envelope 
aberto. 

O SR PRESIOEf'!TE (Mauricio 
Corrêa) ~ o Sr. já recebeu al-
guma resposta? · 

o __ SR. ALBERTO POLI CARO - Já 
recebi 600 e poucas indica
ções. 

O SR, r' RESIDENTE U1aurfcio 
co~r6a) - E em função das res~ 
po~tas. alguém foi demitido? 

O SR. t.L.'t~ERlO POLICARO- Ain
da não Só fa,~emos demissões 
def~·oi~ que terminarmos o tra
balho c:ú:::. ~:fpuraçãO para ve-rifi
carmos se, realmente, esses 
el ementes não interessam aos 
quadros do Banco. Digo mais a 
V. Ex~: não existe, em hipóte
se a 1 guma. a intenção de, nes
te· t r aba l1"1o de depuração das 
informações que estamos fazen
do. 1eve.r em consideração c 
aspecto do e1~mento ser dele
gado sindical ou participar 
ativamente de sindicato. Este 
it6m não entra na apuração. O 
que entra na apu~ação ê o com
portamento do cldadão como 
funcionário. o comportamento 
dele na socieoade e a eficiên
cia Oele como funcionário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio 
Corrêa) - Sr. Presidente. pe
di r-ia a V. s..: que nos remetes
se a cópia dessa carta e a re
lação dos nomes daqueles que 
foram remetidos pelas respec
tivas agências - o Sr. me dis
pe~sa do ofício -ex ofi
cio, üGUi, agora. Estou pedin
do ao sr_ ~ue dispense ... 

O ~R. .HBEHí'O POLI CARO - V, 
E>;.: est.b disj:ensado do ofí
cio. 

O :;:..(1. Jn.Rt.:AS PASSARHJHO 
Gos·Lat~ic:; oe fazl;.r uma ínter
rupção, to r um momento, em re
laçao ao pedido de V. ExA 

Não sç;-á p.-err~atura a sol ici
tação do ~residente Mauricio 
Corrê~, urna vez que V. 5 4 d1 s
se que fez uma remessa de car
ta confidencial , embora o en
velope tivesse chegado aberto. 
Mas esses nomes. por exemplo, 
conhecidos, aQora, antes de 
uma decisão, não pode o fato 
vir a ser prejudicial para a
queles que, uma vez feita a 
apuração, não serão objeto de 
puniçao? Se se apresentar, no 
momento. 600 nomes e esses no-
mes. por exemplo, forem objeto 
de algum vazamento para a im
prensa - era a~enas o pedido 
que faria a V. S • nesse caso 
seria receb_ido, também, em si
gilo. até a decisão ser 
tomada. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Maur-icio 
Corrêa} - V. SA Vai ---remeter 
so.b a rubrica de "confiden
cial " e serã passado pa~a o 
Relator, para avaliar. 

O SR. ALBERTO POLICARO - Sr. 
Presidente, só gostaria de 
complementar, dizendo que as
se~uraremos a todos eles o di
re1to de defesa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio 
C9rrêa) - Então já há a 1nten
çao de punir alguém por causa 
dessas cartas, ou não'? 

O SR. ALBERTO POLICARO- Não 
há nenhuma intenção. mas esta
mos fazendo es apurações. 

O SR. PRESIDENTE (Maurício 
Corrêa) - Caso haja. 

O SR. ALBERTO POLICARO - Se 
identificarmos que o cidadão 
"José da Si1va" deve ser demi
tido, ele vai ser chamado, 
cientificado será chamado 
fora do local do trabalho por
que não queremos expô-lo e e
xecração no universo onde ele 
vive. gue é a_ aQéncia que. às 
vezes, e uma comunidade peque
na- será chamado, será expli
cado a e1é o que aconteceu ~ 
ele terá amplo direito de de
fesa e, também, não poderia 
ser diferente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauricio 
Corrêa) -Sr. Presidente. que
ria fazer uma rápida conside
ração. um pouco na tangente da 
finalidade precipua destaCo
missão. 

É que, na verdade. me assusta 
um pouco esse tipo de provi
dência. porque. na medida em 
que o Presidente manda uma 
carta dessa natureza e ela é 
respondida pelas agências 
existem aqueles componentes 
que 6-sr., aliás. jã cl~~sifi
cou muito bem, que serão Obje
tos, esses que estão ali con
tidoS. de uma avaliação huma
na, raciOnal. justa tantp 

-quanto possível. -

Mas. sem dúvida, acho que de 
certo modo estimula a que se 
r-esponda isso até com um teor 
vingativo - também o Sr. citou 
isso por- questões regimen
tais de disputa de um dado ou 
de outro que exista. 

Mas, sr. Presidente. essa não 
é a razão precipua dessa pe
quena intervenção que faço, é 
para lhe fazer justiça e fazer 
justiça ao Banco do Brasil. 

Não sei se comungam comigo o 
Relator e os outros Senadores. 

Na verdade, não tenho recebi
do muitas questões acerca do 
Banco do Brasil soQre injusti
ças e demissões. Claro que te
mos al esse contingente de 
estaQiários; temos ~aí essas 
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medidas que foram tomadas que 
provocam reações. 

A grosso modo, devo fazer 
esse reconhecimento de que não 
houve um estrondo, pelo menos, 
que chegasse ao meu conheci
mento. Não quer dizer que não 
tenha havido injustiças. que 
não há injustiça. Mas é um re
conhecimento que quero fazer. 
Teria tudo neste momento para, 
inclusive querer extrair disso 
o máximo possível, porque, até 
coincidentemente, sou candida
to a governador e tenho procu
rado dirigir a CPI sem nenhum 
interesse em extrapolar provo
cações exageradas, publicida
de, para levar à minha 
campanha. 

Acho que presidir a CPI é a
purar aquilo que existe de er
rado. para o Relator chegar às 
suas conclusões, votarmos e se 
alguma providência tiver que 
ser tomada nós a tomaremos. 

Oe modo que somente essa par
te é que me deixou um pouco~ 
digamos assustado. Mas vamos 
ver as respostas e as 
providências. 

Estaremos aqui acompanhando 
com as relações que serão en
viadas ao Relator. 

O SR. ALBERTO POL!CARO- Mas 
V. Ex~ vai me permitir que 
faça um complemento. Sei que 
às vezes nos estendemos um 
pouco, mas se faz necessário 
para esclarecer a situação. o 
que aconteceu foi uma coisa 
maravilhosa e eu disse aos 
meus auxiliares imediatos e ao 
meu coçsultor-juridico na 
ocasião: vocês sabem o que va1 
acontecer? 

Aquele aspecto de uma certa 
vindita. isso. eu mencionei. 
porque é natural. e vamos apu
rar 1sso aqui para evita~ as 
injustiças. 

Mas sabe o que vai acontecer? 
O gerente tem lá sob o seu co
mando 20 ou 30 funcionários. 
Ele não vai resistir, também 
já passei por situações de re
ceber uma carta confidencial -
um segredo entre dois é só se 
matar um - chamamos a pessoa 
para dizer: "Olha. está acon
tecendo isso. e você é o ele
mento premiado, você é o ele
mento escolhido. Leia esta 
carta". 

Isso eu disse a ele, vai a
contecer isto: o gerente chama 
aquele que é mau funcionário, 
aque1e que não se dedica. faz 
corpo mole e tal. chega meio 
tarde, quer sair cedo; se o 
filho está com 35 graus de 
temperatura, ele quer sair 
para levar ao médico. aquelas 
coisas que nós sabemos; o que 
vai acontecer é o se~uinte: o 
gerente vai dar a carta para 

·ele ler e vai dizer: Fulano, 
eu vou ter que levar o teu 
nome. Aí o cidadão vai dizer: 
Pelo amor de Deus. meu geren
te, não faça isso , me dê 90 
dias de prazo que o Sr. vai 
ver o funcionário que sou. 

Recolhi informações neste 
sentido. Ou os 5.900 gerentes 
mentiram, porque é impossível 
que num universo de 130 mil 
funcionários eu receba a indi
cação de apenas 600, é muito 
pouco~ para um universo de 130 
mil escolhidos co~ todo o cui
dado, mesmo assim é muito 
pouco. 

Na realidade, acho que surtiu 
um efeito positivo muito bom e 
as-sim preservamos o emprego oe 
muitos chefes de família com 
esta medida. 

Era o esclarecimento que que
ria faze.r a V. Ex 4 

O SR* PRESIDENTE (Maurfcio 
Corrêa) - Relator Mansueto de 
Lavor, V. Ex~ tem a palavra. 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
LavQr) - Sr. Presidente. Srs. 
Senadores. Sr. Presidente do 
Banco do Brasil. Srs. Assesso
res.-- realmente o tema deste 
depoimento é a reforma admi
nistrativa no âmbito do Banco 
do Brasil. Como relator. vou 
ter o cuidado de não extrava
sar, de não extrapolar esse 
tema, porque se eu não quises
se atrapalhar o meu próprio 
trabalho depois de se1ecionar 
o material, teríamos colhido 
do próprio depoimento, que foi 
um depoimento importante do 
Presidente do Brasil, algumas 
questões fora desses 
objetivos. Por exemplo. pega
ria a Constituição Federal, no 
art. 192. e procurar i a saber 
como o Banco do Brasil está se 
enquadrando nos objetivos do 
Sistema Financeiro Nacional, 
no que se r_efere~ por exemplo. 
à promoção do desenvolvimento 
equilibrado do País; ao melhor 
serviço no interesse da 
coletividade. Pegaria ainda o 
§ 3~. do inciso VIII, do art. 
192. e procuraria saber por 
que o Banco do Brasil não está 
cumprindo esse dispositivo que 
determina taxas de juro real 
de 12% ao ano, que foi uma 
grande conquista da Constitui
ção. 

Falaria ainda também sobre 
essa questão, abordada aqui, 
das anistias, praticamente 
condenadas na exposição: um 
outro aspecto que merece real
ce dentro desse conjunto de 
medidas. que se propõem a con
ferir maior eficiência ao Ban
co do Brasil. no que diz res
peito à cobrança de créditos 
inadimp1idos V. ExAs sabem 
que com a expectativa de novas 
anistias e discussão em to_rno 
9é!__ cobrança de correção 

monetária em contratos rurais, 
criou-se a verdadeira mania de 
não pagar o Banco do Bras i 1, 
etc. 

Quer dizer, essas questões 
precisariam ser discutidas e 
aprofundadas, mas em outra o
casião, não agora. 

Realmente~ respeitando todos 
os questionamentos dos eminen
tes colegas que me antecede
ram, vou-me ater exatamente 
aos objetivos. 

o Banco do Brasil no contexto 
da reforma administrativa do 
Presidente Collor. Essa refor
ma administrativa, como V. s 4 

expõs muito bem, ela tem os 
seguintes objetivos: reduzir 
os custos. aumentar a eficiên
cia do setor público e melho
rar os serviços prestados à 
população. Quem é que vai dis
cordar disso? QUal de n6s não 
quer esses objetivos para a 
máquina administrativa? 

Eu, particularmente~ Sr. ?re
S1dente, só faria inverter 
essa ordem. Ao invés de 
colocar: reduzir custos. au
mentar a eficiência do setor 
público e melhorar os serviços 
prestados à população, eu co
meçaria com o último objetivo. 
que é o objetivo principal: 
melhorar os serviços prestados 
à população, aumentar a efi
ciência e. se for necessário, 
-reduzir custos* 

Para mim, reduzir custos não 
é o primeiro objetivo dessa 
reforma administrativa, e é 
sobre isso que estou querendo 
falar com V. S 4 Esse é o meu 
questionamento, que é funda
mental. 

Para fazer esse questionamen
to eu tenho dois dados 
oficiais: o primeiro, traZido 
por v. s~ e outro que está no 
último boletim financeiro do 
Banco do Brasi1. 

Al.iás, V. s:o jâ deu es_sa 
informação. O lucro do Banco 
do Brasil. apurado pelo Banco 
do B_rasi1 no primeiro semestre 
de 1990~ foi de 15 bilhões. 
Mas é·preciso acrescentar que 
esse lucro representa o quê? 
Um aumento superior em 452,8%. 
em termos absolutos, e de 
100,5% em números reais, re
gistrados no pr1meiro e no se
gundo semestres de 1989. 

Então. não vamos dizer que o 
Banco do Brasil está quebran
do, está operando no ve-rmelho; 
não vamos dizer que o Banco do 
Brasil não é uma empresa com 
sucesso empresarial; ·não vamos 
dizer isso. Os números estão 
aqui, claros. expressivos e 
evidentes. 

Agora, não quero questionar 
que desses lucros, mais da me-

t 

f 
i ·• • I 
I 

t • f 



5838 Outubro de 1990 DIAI<.IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 23 

tade foi na especulação 
financeira. Não quero questio
nar isso. Isso fica para outra 
discussão. Quer dizer, o Ban
co, com esse volume de recur
sos, com esse lucro extraordi
nário no primeiro semestre, 
agiu mais como uma entidade 
financeira especulativa do que 
como uma entidade voltada para 
o investimento e o desenvolvi
ment-o do Pafs. Mas eu não que
ro discutir isso. Eu quero di
zer que é uma empresa de 
sucesso. 

V. S~ traz outro dado que de
monstra isso e por que o Banco 
do Brasil está ~enhando muito 
dinheiro. Por que? V. S~ diz o 
seguinte, na página n~ 4~ do 
seu depoimento. repito, um de
poimento que merece o nosso 
aplauso pelos dados que traz, 
se bem que nem todos são 
convincentes: "Antes de qual
quer atitude em relação ao fe
chamento de agências, faremos 
um esforço para reduzir o nú
mero de funcionários por uni
dades operacional sem prejuízo 
do atendimento.·~ Aliás, é im
portante destacar que, na mé
dia. a nossa rede de pontos de 
atendimento vem atuando com 
aproximadamente 27 
funcionários por unidade. en
quanto outras instituições fi
nanceiras de grande porte. 
fortemente automatizados, tra
balham com mais de quaren-
ta" ... 

Sob esse objetivo da reforma 
administrativa. Primeiro, o 
Banco do Brasil, comprovada
mente pelas palavras e números 
que V. S~ tem, não tem excesso 
de funcionários. Porque ele 
funciona com 27 funcionários 
em média para cada ponto de 
atendimento, contra quarenta 
das agências automatizadas. 
Quando v. s~ se refere as 
grandes agências. certamente 
não quis fazer con·,erc 1 a 1 , por 
exemplo. do Itaú, de um Bra
desco, que são agências auto
matizadas e informatlzadas 
muito mais do que o Banco do 
Brasil, o que é lamentável, o 
que é ate uma questão de se 
perguntar por que isso? Em 
todo o caso, essas agências 
têm uma média de 40%, está 
conforme exposto aqui. Então, 
não excesso de pessoal. 

Não há, realmente, c-r;se-
econõmico-financeira, dado o 
próprio balanço do primeiro 
semestre de 1990. Então. eu 
pergunto: por que esse corte 
de pessoal? Mas, por quê! Como 
se justificar esse corte de 
pessoal? Vá lá que cortem os 
palitos: é uma mansão no Lago 
Sul, e não sei o quê, é um 
contrato de avião, porque tudo 
isso é realmente, secundário 
diante de um volume de recur
sos de despesas do banco. ~Aas 
são coisas simbólicas que têm 
o seu valor e nós não vamos 

contestar _isso, não é? Se bem 
-que não representam mUito 
diante do volume de despesas, 
mas cortar pessoal, quando o 
Banco do Brasil precisa melho
rar a qualidade de seus servi
ços e intensificar ... cortar 
pessoal? A.inda mais, são ou
tros dados um tanto já de 1988 
e dados de 1990. Em 1988, esse 
documento assinado pe1p Sr. 
Maurfcio Teixeira da Costa, 
então diretor de Recursos Hu
manos do Banco do Brasil e, 

-hoje. atua1 Oiretor de Pesso
al da Secretaria de Adminis
~ração Federal portanto, 
pessoa muito bem situada na
quela época e ainda ho~e -. 
ele submeteu .. naquela epoca 
no dia 30-S-88. um documento 
ao então vice-presidente en
carregado de pessoal, que é o 
Dr. Francelina Pereira. do 
Banco do Brasil. uma justifi
cativa. um arrazoado, dizendo 
que era preciso, no mfnimo, 
admitfr trinta mil novos ser
vidores no Banco do Brasil, 
para que a dotação de seu pes
soal, a sua dotação chegasse a 
um número satisfatório para um 
atendimento ao pessoal. Isso 
não é nada: é que num documen
to que ·temos em mão pratica
mente repete aquela necessida
de expressa em 1988, dizendo 
exatamente que há carênc1a de 
força de trabalho, que os 
estagiários representavam uma 
força necessária, pois, na re
alidade, a dotação atual do 
Banco do Brasil está reduzida 
provisoriamente a 158 
funcionários. numa dotação de 
175 mil funcionários~ Então, 
esse documento que temos em 
mão. por sinal assinado pelo 
coordenador Alberto Policaro
Projeto do Banco do Brasii 
o senhor foi encarregado de 
fazer essa proposta para os 
bancos oficiais.~. 

O SR. ALBERTO POLICARO 
Exatamente ... 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor) - ... adaptação da re
forma administrativa, o senhor 
não nega essa necessidade. O 
Banco do Brasil precisaria de 
mais pessoal. Está aqui ex
presso no seu documento. 

Então, se não é problema de 
pessoal, se há carência de 
pessoal se média de pessoal 
por pontos de atendimentos. é 
inferior aos grandes bancos, 
às grandes empresas bancárias 
do Pais, por que concentrar 
praticamente essa reforma ad
minstratfva. no âmbito do Ban
co do Brasil, a corte de 
pessoal? Por que isso? Isso 
não vai refletir na qualidade 
dos serviços prestados à 
população? lsso não vai refle
tir, não vai prejudicar as 
duas finalidades dispostas 
aqui? Não vai diminuir a 
eficiência? Não vai haver que
bra de eficiência? E não vai, 

-~-

também, quebrar a_ qualidade 
dos serViços pre·stados à 
população? 

É a primeria pergunta, porque 
realmente o seu depoimento 
nesse ponto, Sr. Presidente~ é 
contraditório. Ele é 
contraditório. Na realidade, 
enquanto de um lado apresenta 
lucros fabulosos do banco. diz 
que a média de pessoal para 
atendimento é muito menor do 
que gualquer outra instituição 
bancaria do Pa{s e, por outro 
lado~ quer cortar pessoal. E 
eu nao sou contra esses cortes 
administrativos não vamos de
fender, isso tudo é coisa 
natural. Se o cidadão não quer 
trabalhar, não cumpre com suas 
obrigações, o Banco do Brasil 
não é entidade filantrópica 
nesse ponto. Não é. Não _é o
brigado a manter funcionários 
re1apso. Ninguém está defen
dendo a permanência de 
funcionário relapso na empre
sa, não. Isso aí não tem 
problema. Isso é administração 
normal. O que estou f·alando é 
quarto ao número de demissões 
decorrentes da reforma 
admistrativa. Para mim, como 
estamos vendo aqui nesses da
dos que V. sA traz e outros 
que chegam, não há razão de 
ser desse corte de pessoal. 
Até agora não entendi por que 
se cortar pessoal, ouando a 
máquina do Banco do Brasil no 
que toca a pessoal já vinha 
enxuta, mais do que enxuta~ 
até rfgida demais. A primeira 
pergunta era esta. Sr. Presi
dente. 

O SR. ALBERTO POLICARO- Mui
to bem. Responderei a V. Ex~ 
Peço perm1ssão ao Sr. Presi
dente, para abordar os aspec
tos que o senador mencionou 
também. 

Quanto ao núcleo do banco, 
felizmente, foi uma empresa 
que operou com lucro. Queira 
Deus possa eu, durante toda a 
minha gestão, assinar todos os 
balanços do banco com lucros. 
Gostaria apenas de dar um es
clarecimento que, desse lucro 
alcançado no primeiro semestre 

_de 1990, o resultado até o dia 
15 de março foi de 13 bilhões 
e do dia 16 ao dia 30 de junho 
o resutado foi de dois 
bilhões. o que pesou muito 
nesse lucro não foi a_especu
lação no mercado financeiro, 
não foram as altíssimas taxas 
de juros; o que pesou muito 
foi o processo inflacionário 
que tivemos nos três primeiros 
meses do ano, onde as taxas de 
inflação foram a-ltíssimas, a 
correção monetária das opera
ções tinha como indexador o 
STN. que nesses meses, era i
gual ao IPC. A correção 
monetária de acordo com leg1s
lação brasileira é contabili
zada como receita das empresas 
financeiras. E assim sendo ... 
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O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor) Sr. Presidente 
permite-me, então, um~ pergUn
ta. não quero co~tar•o seu ra
ciocínio, mas também é dentro 
do meu racioclnio.~. 

O SR. ALBERTO POLlCARO- Pois 
não. Não há problema. 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor)- ... exatamente no pe
ríodo da reforma administrati
va~ de março para cá. o Banco 
do Brasil diminuiu brutalmente 
os seus lucros. o que tem a 
ver isso com o corte de 
pessoal? Se realmente está di
minuindo os lucros no período 
da reforma administrativa. 
para que está servindo essa 
reforma administrativa? 

O SR. ALBERTO POLICARO- Não, 
isto está dentro de um contex
to maior. 

O SR. RE~ATOR (Mansueto de 
Lavor) - Exatamente. 

O SR. ALBERTO POLICARO - Ima
gine V. Ex~ se não tivéssemos 
efetuado cortes nas" nossas de
pesas. teríamos apropriado um 
enorme prejuízo. porque exata
mente em nao havendo inflação 

no mês de abril a BTN foi 
zero- em abril e havendo uma 
inflação baixa em maio e ju
nho, o nosso resultado caiu 
drasticamente, as nossas re
ceitas cai ram. 

Ouero continuar com a minha 
explicação a V. Ex 4 , os meus 
esclarecimentos a V. ExA, de 
que não nos move o objetivo de 
cortar por cortar. Isso não 
existe. Na nossa administração 
isso não existe. Queremos cor
tar despesas para ade~uar a 
máquina do Banco à sua 
realidade. Porque. como frisei 
aqui, se há lugar onde preci~ 
sarnas de dois eíementos e te~ 
mos cinco, não funciona bem. 
Mas se tivermos quinze ou vin
te também não funcionará bem. 
Esta é a razão, meu caro sena
dor, porque, por exemplo, 
quando dissermos na média de 
vinte e sete funcionários por 
agência, significa o seguinte:. 
é a média de vinte e sete 
funcionários por porta aberta 
do Banco do B~asil. Porque te
mos locais onde temos dois 
funcionários, onde há um posto 
de serviçós. Tem lá dois su
jeitos autentificando a 
máquina de caixa e os papéis 
da máquina de caixa e mais 
nada! 

Na realidade. esse número de 
funcionários é a média, mas, 
se compararmos com a Agência 
Central de Brasília. cujo nú
mero de funcionários não co
nheço, mas deve ser a1go por 
volta de 2.000- sinceramente 
não sei; a Agência Centro de 
São Paulo tem em torno de 
1 .soo funcionários; no Rio de 

Vanetro. também temos' -, na 
realidade, o problema pessoal 
é. encerrado. no Banco do Bra-· 
sil, como uma adequação às ne
cessidades da empresa, e é 
isto que temos feito. 

Com relação à carta que foi 
assinada pelo Mauricio ... Se o 
senhor deseja falar 9 por 
favor. 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor) - Vou concluir sua ex
planação numa resposta: a po
litica de demissão, que. de 
certo modo, não é objetivo 
primeiro do Banco, segundo V. 
sA afirma, mas estão havendo 
demissões, e1a é decorrente da 
política do Governo; quer di
zer, dessa politica que leva a 
essas demissões e não ao fato 
de uma c~ise administrativa do 
Banco do Brasil. Não houvesse 
esse plano econõmico. o Sanco 
do Brasil estaria no seu ritmo 
oe auferir lucros. de ter um 
sucesso financeiro que está 
demonstrado no seu Balanço. 
Com o Plano Collor, e1e entrou 

·em crise, houve uma diminuição 
brutal, e só em razão do pró
prio Plano Collor é que real
mente está havendo essas 
demissões. lsto estou conclu
indo dO depOimento de V. 5A 

O SR. ALBERTO POLICARO - Se 
V. Ex~ me permitir. eu chego 
lá e gostaria de dar todos os 
esclarec}mentos que eu souber 
par~ v. Ex.A 

Continuando, existe uma carta 
do Maurfcio, que é corroborada 
por um relatório subscrito 
pelo Coordenador da Revisão da 
Estrutura do Bancos Federais, 
que, coincidentemente, sou eu. 

O que fizemos, quando proce
demos à reforma da estrutura 
administrativa dos bancos fe
derais, foi verificar a sua 
estrutura a nive1 de direção
geral. ConTesse a V. Ex~. e jâ 
eXpliquei aqui quando atendi a 
algumas daS ~nterpelações que 
me foram feitas, que, num p~i
me i ro momento-, ver 1 fi camas que 
havia dotação teórica de um 
lado e a dotação física de 
pessoal do outro, e que havia 
aí por volta de 35 mil cla~os 
entre a dotação teórica e a 
dotação física. 

Tinhamos alguns fatores po
denráveis para mencionar. 
quando constatamos essa dife
rença de 35 mil: o funciona
lismo desmotivado e brigado 
com a administração central do 
banco; um banco totalmente pa
rado com os avanços da 
informática: um banco estrutu
rado para fazer contratos mil 
numa safra, porque antes ele 
tinha os recursos fartos do 
governo para praticar o crédi
to rural. Tudo isto, então. 
fazia com que houvesse um di-

mensionamento elevado do _qua
dro de pessoa1. 

Acontece que temOs uma expe
riência administrativa no pró
prio eanco do Brasil de cerca 
de 32 anos e meio de traba1ho 
e ocupando postos de direção. 
Quando vimos a existência des
ses 35 mil funcionários. a nós 
nos pareceu que realmente algo 
não estava correto em como es
tava o banco funcionando e 
hãq acho que estivesse funcio
nªndo bem, mas relativamente 
bem. Além disso~ do outro lado 
do balcão, eu observava que 
não se trabalhava com intensi
dade. O trabalho do funciona
lismo era como se fosse um 
veículo andando a 20 km/h e 
não a SO km/h. ~ue é o pe~mi
tido pe1a lei. 

Isto tudo eu observei e tive 
minhas dúvidas. V. ExAme diz: 
-

11 Mas o senhor assinou um do
cumento no seu trabalho. em 
que reconhecia esse$ claros e 
essa necessidade". E verdade 
que assinei esse documento e o 
fiz com toda a consciência, 
porque eu não poderia ser 
irresponsável de. examinando 
apenas a direção-geral do ban
co. que tinha 7.982 funcioná
rios na época e ~ue cortamos 
bastante, fazer um corte line
ar por corta~. porque eu pode
ria provocar o fechamento de 
alguma agência, eu pode~ia 
provocar o tumulto de alguma 
a~êncía; eu poderia provocar o 
nao abastecimento de material 
de expediente numa agência; 
falta de talão de cheques, 
falta de empréstimos para de
pósito, falta de empréstimo 
para proposta de operação de 
crédito, de borderõ de 
descontos ... Então, veja bem, 
foi uma cautela que Se adotou. 
e verbalmente, pois quando en
treguei os documentos eu 
disse: A estrutura funcional 
do bBanco. no qué tange ao nú
mero nas agências. precisa ser 
olhada. · 

É isso senador que nós esta
mos fazendo agora, com toda a 
cautela, com todo o carinho, 
com todo o empenho. E eu citei 
a~ui ao Senador Ney Maranhão o 
exemplo de catu, no Ceará. em 
que foi feito um trabalho nes
se sentido. se positivou, fi
cou comprovado que o número de 
funcionários que nós tlnhamos 
lá era o dobro da nossa 
necessidade. A agência era 
deficitária e com essa provi
dência nós conseguimos tornar 
a agência superavitária. Ago
ra. nós temos muito para fazer 
no banco. Então - veja bem -
não tenho o propósito de demi
ti~ ninguém, mas se o senhor 
examinar - não sei se o senhor 
teve essa oportunidade - o 
trabalho efetuado, não só para 
ó Banco do Brasil, mas para ·o 
Banco do Nor"deste, para o Ban
co da Amazônia, para o Banco 
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Meridional, em todos eles nós 
mencionávamos~ independente
mente daguilo que se processa
va n~ area administrativa do 
Presidente Co11or, a necessi
dade de cortes - eu quero dar 
a V. Ex 4 , o meu testemunho, de 
que esses cortes foram efetua
dos porque julgados necessá
rios pelo ·Banco. 

E digo mais a V. Ex 4 , temos 
agências prontas para serem 
abertas, e está sendo aveliado 
se devem ou não ser abertas. 
Se essas agências foram aber
tas, nós vamos utilizar pesso
al excedente de agências que 
estão em funcionamento, porque 
nós teremos na realidade que 
diminui r ... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A Presidência se sen-. 
te na obrigação de fazer um 
apelo à concisao do depoente e 
também do inquiridor, de ver 
que~ daqui a pouco, teremos 
que abrir a sessão do Senado. 
e. coincidentemente, quem pre
side esta reunião agora é quem 
vai presidir a abertura da 
sessão do Senado. 

O SR. ALBERTO POLICARO - Peço 
desculpas a V. ExA. mas é que 
os assuntos que me foram colo
cados são muitos ... Então veja 
bem, quero dizer apenas que é 
uma decisão do Banco do Bra
sil, independentemente de 
qualquer outra decisão a res
peito do que se passa no País. 

Quanto à ineficiência do Ban
co, que também é um dos itens 
abordados em decorrência do 
decréscimo de funcionários 
isso eu acho que já expliquei 
- não existe. o que existia 
era um mal - atendimento. Hoje 
eu tenho prazerosamente rece
bido informações do Brasil to
do, de·que o atendimento do 
banco melhorou, que o cliente 
voltou a ser valorizado, que 
ele estã sendo tratado com ca
lor humano nas noss~s agências 
- e é pena que o tempo aqui 
seja pouco. porque senão eu 
iria pedir aos meus auxiliares 
que me entregassem uma carta, 
cartas de vários colegas do 
Brasil todo, dizendo do seu 
entusiasmo pela administração 
do banco e pelas medidas que 
nós temos adotado. 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor) Sr. Presidente, a 
questão dos números de pe
ssoal. O Dr. Maurfcio Teixei
ra, em agosto de 1988, consi
derou a dotação ideal do Banco 
do Brasil como sendo de 175 
mil funcionários. o senhor. no 
seu documento "Projeto 6anco 
do Brasil", diminui essa dota
ção ideal, considerando-a ide
al em 158 m11. Confere? 

O SR. ALBERTO POLICARO Com 
o esclarecimento que e•J lhe 
dei ... 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor)- De 158 mil. 

O SR. ALBERTO POLICARO - Cer
to, confere! 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor) - Isso já para o Banco 
se adaptar à reforma 
administrativa. E, no entanto, 
hoje, o Banco tem 130 mil! 

O SR. ALBERTO POLICARO 
Exatamente! 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor) - A dotação hoje é de 
130 mil. Há, portanto, uma de
fasagem de 28 mil servidores. 

O SR. ALBERTO POLICARO
Não é defasagem, Senador. 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor) - Eu pergunto: isso não 
vai quebrar no atendimento, 
não aumenta o número de filas 
no Banco, pois é uma das quei
xas que se faz. . . A pessoa 
diz: não, vou atetide'r naquele 
banco, porque ele atende mais 
depressa~ é automatizado, en
quanto no Banco do Brasil tem 
uma fi1a enorme. Eu tenho in
formações - pessoalmente, sou 
bem atendido - realmente~ há 
filas fenomenais em certas a
gências do Banco do Brasil. 
Isto não está refletindo na 
defasagem de 28 mil servido
res? 

O SR. ALBERTO POLICARO- De 
mane1ra alguma. Isso melhorou 
o atendimento e em determina
dos dias de pico de expediente 
é normal a existência dessa 
+ila que o Senhor fala, ela 
existe realmente, senador, mas 
também nos outros bancos em 
determinados dias de pico. Mas 
nós cuidamos de tudo. até da 
comodidade do cliente. 

Veja v. Ex~ por exemplo, uma 
pessoa que mora num bairro da 
periferia onde nós não temos 
agência. Esse coitado para pa
gar a sua continha de luz elé
trica. de água. tem que ir 
para um banco no centro da ci
dade, o Banco do~ Brasil não 
está 1á. Então,- o que nós 
fizemos? O Correio está em to
dos os bairros. Fizemos um 
convênio com o Correio para 
que esses pequenos serviços 
que congestionam os guichês 
dos caixas dos bancos sejam 
feitos pela empresa e, com is
so, a gente alivia os guichês 
e presta um grande serviço à 
população. porque ela não pre
cisa gastar dinheiro com ôni
bus para ir pagar a sua conta 
de luz, de água. e não vai 
perder tempo, porque o Correio 
abre aós sábados. 

Meu caro Senador, n6s estamos 
trabalhando, estamos cuidando~ 
e os ganhos que nós temos, que 
já percebemos. e que já temos 

not f c i a, são rea 1 mente 1 mpre-. 
ssionantesl 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor) -Presidente. foram de
mitidos no interesse do servi
ço, segundo o seu depoimento, 
8.156 menores e mais 2.967 
estagiários. perfazendo um to-
tal de quase 1 o mi 1 
estagiários menqres _que 
prestavam serviço em carater 
especial, porque não fizeram 
concurso e foram demitidos. 
Quem substituiu esses quase 10 
mil funcionários provisórios? 
E a que preço? Os custos dos 
estagiários e dos menores não 
eram aquém do que o desses no
vos servidores oue vão exercer 
essas funções. anteriormente 
desempenhadas por eles? 

Essa pergunta dá a impressão 
até que eu esteja desejando 
que haja um serviço mais bara
to, de menores. nao! Reconhe
cemos que essa contratação de 
menores estagiários ela é 
didatica também, faz parte de 
um programa do Governo para 
integrar a escola. à empresa, 
daf vem de um programa que é 
de integração da escola
empresa. No meu entender~ de 
alta importância, mas infeliz
mente, isso está sendo 
cortado. V. sA parece que dis
se que é provisória, admitiu a 
posterior admissão de outros 
estagiários - se entendi bem
mas. de qualquer maneira. a 
pergunta é esta: em termos fi
nanceiros houve a dispensa de 
quase 1 O mi 1 menores e 
estagiários. Quem substitui no 
trabalho e a que preço? Por um 
preço igual? Preço mais alto 
ou um preço menor? 

O SR. ALBERTO POLICARO - Eu 
respondo a V. Ex~ Não quero 
aqui me ater a determinados 
assuntos administrativos, por
aue na realidade. Senador, o 
que aconteceu foi a constata
ção da prescindibilidade desse 
trabalho, que foi substituído 
por um custo zero, porque o 
Banco não adm1tiu nenhum 
funcionário mais. Quem substi
tuiu esse trabalho foi a nova 
disposição dos elementos que 
estavam no Banco, tinham um 
potencial e podi.am prod1,.1zir. 
Então, essa nova dinâmica dos 
funcionários que passaram a 
tr~balhar dentro de padrões 

'normaTs de produção e de pro-
dutivtdade é ~ue fez com que 
houvesse a substituição desses 
elementos que safram. 

Com relação a novas admissões 
desses menores, realmente. 
esse foi um quadro que deu 
muito bom resultado ao Banco, 
e que quando tivermos necessi
dade de reposição - porque ou
tros sairao; outros menores 
quando atingirem a data/limite 
deverão sair- nós vamos admi
tir novos elementos. claro, 
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para reposição. Isso teremos
que fazer. 

Quero dizer mais a v. Ex 4 o 
Banco, nos últimos tempos, do
brou o número de pontos de 
atendimento. E a 'eficiência~ 
em termos gerais, se faz pre
sente, pelo menos este é o re
sultado das aferições que te
mos feito por todos os meios 
que dispomos, pela nossa Audi
toria Interna, pe1as nossas 
Superintendências. pelo depoi
mento dos nossos Qerentes. E o 
mais importante do que tudo 
isso, pela informação que re
colho dos clientes que me pro
curam, com quem tenho cantata. 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
lavor) Presidente, tenho 
aqui uns dados relativos às 
perdas salariais: à inflação, 
ao IPC acumulado e, segundo 
dados que tenho em mãos e ~ue 
certamente v. s~ conhece. o 
IPC acumuladO de março até a
gosto é de 291,76%. Esse núme
,ro já foi citado pelo Senador 
Jutahy Magalhães. 

A p~oposte de reajuste~ de 
acordo com a Medida Provisoria 
n 4 199 e depois retomada pela 
de n~ 211, é de não cobrir to
~almente essa perda salarial 
de mais de 291%. Mas apenas 
dar uma reposição parcial de 
93~49% isso o proprio Governo. 
Oa1, vai a insistência do Se
nador Jutahy Magalhães: por 
que o Banco do Brasil não quer 
cumprir a lei que o próprio 
Governo faz? 

O Oiretor de Recursos Humanos 
do Banco do Brasil. Sr.· Celso 
Cavalcante. fez, numa reunião 
com lideranças sindicais. uma 
proposta de 15% apenas, quando 
realmente pela medida provisó
ria já em vigor, esse reajuste 
deveria ser de 93,49%. Af, vem 
uma pergunta que está dentro 
~essa questão de reforma 
administrat1va. 

Será possível que uma propos
ta dessa crie uma espécie de 
animosidade, de reação, de es
timulo a atitudes extremadas? 
Não seria uma provocação uma 
proposta dessa? Se realmente o 
Banco do Bras i 1 ~uisesse 
diria: vamos cumprir a lei em 
vigor, e a lei em vigor daria 
um reajuste de 93,49%. Tudo 
isso por causa das circunstân
cias que vão envolver esse pe
ríodo daQui para o dia 12. 

Por que isso1 Dificuldade fi
nanceira não é. Porque estamos 
com um balanço do Banco do 
Brasil. Por que esse rigor ex
tremo 9ue leva o Banco do Bra
sil ate a não cumprir a lei? 
Se realmente essa proposta 
fosse formalizada caracteriza
ria um crime de responsabili
dade do não cumprimento da 
1 e i . 

Na realidade, o Oiretor de 
Pessoal de Recursos HumanQS, 
estaria pregando o nao
cumprimento de uma lei - e af 
já seria crime de 
responsabilidade. Mas. como 
foi feito em caráter particu
lar~ numa ata, a rig_or. isso 
ainda não pode ser levado em 
consideração. Mas considero 
isso uma atitude um tanto ex
tremada da parte do Diretor do 
Banco do Brasil. 

Vamos considerar que isso 
seja uma proposta um tanto 
provocadora. O que V. sa. con
sidera, sobre isso? 

O SR. ALBERTO POLICARO- Es
tamos aqui com duas partes. De 
um lado, o Banco e. do outro, 
o Sindicato reivindicando. 

Se se pode dizer que"a pro
posta de 15% do· Banco. que é o 
início de neQOCiação, é provo
cadora, tambem se pode dizer 
que dentro do quadro econômico 
e financeiro que se desenhou 
no Pais, após 15 de março, 
quando todos pugnam para que 
se tenha um Brasil melhor, 
para que se tenha um Brasil ... 
todos estão pugnando para que 
como entrada, nas nossas me
sas, não venha um RDB como pa
tro principal, ou um CDS e 
como sobremesa um overnight. 
não é isto? 

Então. é natural que neste 
instante tambãm coubesse ao 
Banco se sentir provocado com 
uma proposta a1ta. ainda que 
ela levasse em consideração o 
IPC, etc., porque estamos aqui 
falando em termos de 
percentuais. Na realidade. não 
existe provocação, o funciona
lismo do Banco e o Sindicato 
sabem disso, porque tivemos 
diversos encontros e tratati
vas formais, como a que resul
tou nessa Ata; informais, como 
aquelas que pessoalmente tive 
com o pessoal do Sindicato, de 
forma que ratifico integral
mente aquilo que já mencionei 
aqui ao Senador que ora presi
de os trabalhos, ao Senador 
Jutahy Magalhães. que não e
xiste nenhum propósito delibe
rado de confronto com os 
funcionários, porque estamos 
no infcio de uma negociação 
que receberá o respaldo da 
Justiça na sua decisão. seja 
atraves do acordo na Audiência 
de Conciliação ou do julgamen
to final. 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor) -Sobre o assunto, não 
sei se entendi, V. s~ quis di
zer que também seria provoca
ção do outro lado, um pedido 
do reajuste de acordo com o 
IPC acumulado, de 291,76. V. 
sa quis dizer isso? 

O SR. ALBERTO POLICARO - Se 
V. Exa me permite. tive a in
tenção de dizer - não sei se 

fui feliz. mas a cóp{a 
taquigráfica das Atas deverá 
dizer . é que se a nossa 
proposta pode ser interpretada 
pela parte como provocadora. 
nós também teríamos o direito. 
à vista dos cálculos que V. 
Ex~ mencionou. da ordem de no\ 
venta e poucos por cento. 
quando nos deparamos com 289%, 
de receber como provocação. 
Mas não recebemos. foi 'apenas 
um raciocínio comparativo. 

O SR. RELATOR (Mansueto de 
Lavor) -Porque a inflação o
ficial do período, realmente. 
é de 291,76%. o reajuste legal 
permitido ou determinado pela 
medida provisória seria de 
93%. Fica estranha uma propos
ta de 15% diante da situação. 

Mas, como é infcio de nego
ciação. vamos consignar apenas 
que realmente há a proposta de 
entendimento, ou melhor. a in
tenção de entendimento. 

A última pergunta é sobre a 
questão da privatização no âm
bito do Banco do Brasil, que 
também faz parte dessa reforma 
administrativa. 

Na realidade, v. sa afirmou 
aqui categoricamente que não é 
intenção, não se cogita da 
privatização do Banco do 
Brasil. Realmente, o Governo 
precisa de um banco. os gover
nos estaduais têm o seu banco 
de desenvolvimento. O Executi
vo Federal ficaria desprovido 
de um grande instrumento 
ouvi Tancredo Neves dizer, 
quando das discussões sobre 
escolha de ministérios e de 
cargos. e se reclamava porque 
o Banco do Brasi1 já estava 
com tal estado e que aquilo 
equivalia a dois ministérios. 
E Tancredo disse: "Não equiva-
1e a dois ministérios, o Banco 
do Brasil vale por doze minis
térios, e olhe láu. 

Então. realmente, é um grande 
instrumento do Governo 
Federal. Eu também não creio 
que seja privatizado. mas o 
que se teme é que seja 
esvaziado. Este é o problema: 
o esvaziamento do Banco do 
Brasil. E até hoje não me vai 
na cabeça por que o Banco do 
Brasil nao se torna uma insti
tuição financeira modelar so
bre seus objetivos porque é. 
também, de certo modo, um ban
co social, não pela distribui
ção de recursos, por anistias 
fáceis - guando se fala em a
nistia so se lembra daquela 
microanistia aos pequenos 
empresários, da Constituinte, 
mas não se lembra que pratica
mente todo ano há duas ou três 
aos grandes empresários; até· 
os subsídios, também. são a
nistias indiretas. Isso não se 
fala. mas se fala naquelas que 
foram uma coisa circunstan
cial, durante o Plano Cruzado~ 
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~uando o politica oficial era 
de inflação zero, e depois os 
contratos foram alterados uni
lateralmente pelo sistema fi
nanceiro. para introduzir 
cláusula de correção monetá 
ria. Ali foi uma questão todã 
especial. 

Também não defendo a anistia, 
mas a democratização do crédi
to~ principalmente do crédito 
para a produção e do crédito 
rural. 

Mas o que está se vendo real-. 
mente é que o Banco não está 
com esse objetivo, está com 
dificuldades: o problema do 
crédito rural, que não é o ob
jetivo dessa reunião, é um 
problema seriíssimo, e V. 54 

sabe das dificuldades. Louve
se o atual Governo por reabrir 
a carteira de crédito rural, 
que estava criminosamente fe
cnada antes. Mas a carteira 
aberta. sem recursos acessí
veis para a maioria dos produ
tores, é uma questão que tem 
se discutir, mas não aaui. 

A minha pergunta seria exata
mente esta: essa fa1ta de re
cursos, essa dificuldade de 
pessoal, esse reaparelhamento, 
essa falta de modernização do 
Banco, de informatizaçao, a 
tal ponto que o Banco do Bra
sil~ que é a grande institui
ção financeira do Pais- devia 
ser instituição modelar- está 
recebendo, inclusive, tecnolo
gia de outros bancos em termos 
de informatização. está sendo 
subsidiário de grandes bancos 
nacionais, nesse ponto. Isso 
não leva ao·seu esvaziamento? 
Não vamos dizer que vai ser 
privatizado, mas vai ficar um 
Banco sem poder concorrer com 
esses bancos7 Esse esvaziamen
to não o tornaria apenas um 
banco como mera politica de 
crédito ou financeira do Go
verno, sem nenhuma condição de 
concorrer com os mercados fi
nanceiros do Pafs? Essa é uma 
pergunta que se coloca dentro 
desse âmbito da reforme 
administrativa. Não levará es-

/ 

sa reforma. no âmbito do Banco 
do Brasil, a um seu maiores
vaziamento como entidade fi
nanceira que deve ser de gran
de porte. ao lado de outras 
privadas QUe nós queremos que 
continuem também? 

O SR. PRESIDENTE (Maurfcio 
Corrêa) - A Presidência volta 
a apelar ao depoente para que 
seja o mais conciso possível. 

O SR. ALBERTO POLICARO - Re
almente, são muitas as 
perguntas! Mas eu vou procurar 
ser o mais sucinto possível 
para satisfazer, com a minha 
resposta, a indagação do Sena

-dor. 

o Banco. realmente, depois do 
término da conta de movimento. 
vive um perfodo de transição e 
procura se adaptar a ele. 

Veja bem! Hoje nós dependemos 
- c1 aro que na área de 
informática - do trabalho de 
outros bancos. Mas estamos 
"soltando a cobra" nos outros 
bancos. estamos correndo atrás 
e recuperando o tempo perdido. 
Na área de recursos, nós temos 
que_ traba 1 har com uma função 
realmente dicotômica em que o 
Governo, de~ um lado, nos re
passa~ através do Departamento 
do Tesouro, para os mini e pe
Quenos produtores e. para os 
demais. nós temos que utilizar 
os nossos próprios recursos. E 
foi o Banco do Brasil que bus~ 
cou o mecanismo de ir atrás 
dos recursos - e esse mecanis
mo foi o instituto da poupança 
que nós implementamos no ano 
de 1987 e que funcionou mui
tfssimo bem: a poupança foi um 
sucesso absoluto. 

Mas, agora. n6s estamos com 
uma dificuldade momentânea 
porque nós fomos. como todas 
as entidades. alcançados pelos 
efeitos do Plano Co11or e, 
como tal, temos essa pendência 
com os aQricu1tores, sobre a 
QUal não vamos entrar em deta
lhes para sermos objetivos, 
mas se o dinheiro retornar nós 

estamos absolutamente tranciüf
los. E a nossa captação vem 
melhorando, tivemos um mês de 
julho bastante satisfatório, 
agosto não o foi. mas é praxe, 
Rorque todo mês de agosto não 
é bom para a captação. O Banco· 
do Brasil também diligenciou
e obteve outros meios 
favoráveis de captação. quais 
sejam: de considerar cumprida 
pela rede prfvada que ·não te
nha estrutura de crédito ru
ral. ao compra\ do Banco que 
deseja fazer crédito rural, o 
certificado interbancário. En
fim, tudo o que se precisa fa
zer para que o Banco ultrapas
se ~esta fas~ de transição, 
esta sendo fe1to. E este pe
ríodo é assim mesmo, ele não 
pode ser diferente. até porque 
é um período de transição. 

Nós estamos aqui no Congres
so. no Senado e. realmente, 
esta Casa pode nos ajudar mui
to com relação aos recursos. 
poroue o orçamento Geral da 
União é discutido aqui e, 
nesse instante. é bom que V. 
Exas nos ajudem. Nós precisa
mos de ajuda. Não existe na 
face da Terra quem não precise 
de ajuda: o Presidente da Re
pública precisa, eu preciso. 
como Presidente do Banco, como 
cidadão eu preciso. V. Ex~s 
precisam. Então. V. Ex~s nos 
ajudem, porque o nosso objeti
vo é trabalhar com um banco 
enxuto, voltado para o desen
volvimento e para o amparo às 
classes polfticas. 

O SR. PRESIDENTE (Maurfcio 
Corrêa) -Concluída a exposi
ção do depoente e a inquirição 
do relator. só me resta agra
decer o comparecimento de S. 
S~ e o empenho com Que procu
rou justificar os assuntos 
controversos que lhe foram 
trazidos. controversos não só 

_na área do Banco, como no con
texto geral do Governo. 

·Agradecendo· a tOdos- os pre
sentes, declaras encerrada a 
reunião. 



I 
República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLV- N" 140 QUARTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 1990 BRASiuA-DF 

SENADO FEDERAL 

1 - AT4 DA 162• SESSÃO, EM 
23 DE OUTUBRO DE 1990 

1 • 1 ABERTURA 

1.2 EXPEDIENTE 

1.2.1 -Oficies do Sr. 1Q 
Secretário da Câmara dos 
Deputados 

- N~ 199/90, comun,cando a 
aprovac;ão' do Projeto de Lei 
do ~Senado n:t~. 52/83 (nA 
8.037/86. na Câmara dos 
Deputados). que acrescenta 
paràçrafo úr.ico ao art. 2~ 
oe ~e i n~ 1 .579. de 18 de 
março de 1952. que dispõe 
sobre as comissões parla
mentares de inquérito. 

.Encaminhando à revisão do 
Senado autõsrafos dos se
guintes p~oJetos: 

-- Projeto de L e·, da Câmara 
n~ 76/90 (n~ 2.447/89~ na 
Casa de ori~em), que dispõe 
o estabelec,mento. de ltmi
tes para comissões de agen--
tes de exportação. · 

-·Projeto de Lei da Câmara 
n~ 77/90 (n~ 3.056/89, n~ 
Casa de origem). que da 
~ova rectação ao art. 19 da 
Lei ni~. 7.729.- de· 16 de ja
neiro çje 1989. para especi -
flca~ como sendo 2A a Junta 
de Cone i l'iação e jul.Qamentc 
de Dourados, Estaco Oe Mato 
Grosso so Su 1 . 

- Proieto de Lei da Câmara 
n"- 78/90 (n.l:. 2."937/89. ·na 
Casa oe origem). que avto
r1:za a 1t1st1 't_L.!l ção oa Area 
oe Relevante Interesse Eco~ 

SUMÁRIO. 
1 óg-i co do Morro da Pedre~ r a 
e dá outras providências.· 

- ~rojeto de Lei da Câmara 
nQ 79/90 (n~ 2.618/89, na 
Casa de origem), que auto
riza a União a doar ao Mu
niciplo de Patrocínio. Es
~ado de Mlnas Gerais, o 
terreno que especifica. 

- Projeto de Decr-e:to Le
gislativo n~ 50/90 (n~ 
150/90. na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto 
do _ Acordo de CooPeração 
Cultural e Educacional en
tre o Governo da Repüblica 
Federativa·do Brasil e o 
Governo da 'Repúb l ice do E
ouador, celebrado em Qutto, 
em 26 de outubro de 1989. 

- Projeto de Decreto Le
gislativo n~ 51/90 (n 2 

218/90, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto 
Qo Acoroo sobre Coooera~o 
Cultural celebrado entre ~ 
Governo da República Fede
ràtíva do Srasíl e o Gover
no da ~epúo1ica Democrática 
Alemã. em Brasil ia, a. 7 de 
m~_!'_ç_o ·de 1 99 O . 

_-_. Projeto de DQcreto Le
S:islQtivo· n.Q. 52/90 (n>=<_ 
240/90, na Câmara dos Depu-

- tactos·), que aprova o texto 
d~ Cqnvênio Comercial. ce
lebrado entre o Governo da 
~epúb1ica .F'eder-at'iva do 
Brasil e o Governo da R'epú
blica de Cuba, em Brasília, 
a 16 de OU't.Ubro de 1989·. 

-- ProJeto de Dec'reto Le-
gisla~ivo n~ 53/90 (n~ 

·· -_-162/8-9._· na Cãmc~fra-dos -Depu-

tados), ~ue aprova g ato 
que renova a concessao ou
tor~ada à Aecofaba RadiOdi
fusao Ltda., para explorar 
serviços da radiodifusão 
sonora em onda média, na 
cidade de Riacho de Santa
na, Estado dã Bahia. 

- Projeto -de Decreto Le
gis1ativo n~ 54/90 (n~ 
157/89. na Cámara dos Depu
tacos). que aprova o ato 
que renova concessão à 
Ràdio Cidade AM de Votupo
ranga Ltda., para exe1orar 
serviço de rad1odifusao so
nora. em onda média, na ci
dade ~e Votuporanga. Estado 
de São Paulo. 

-- P~ojeto de Decreto Le
gislativo nQ 55/90 (n~ 
i41/89, na Câmara dos Depu
tados). que ap~ova o a~o 
que outorga concessão à 
Rádio- --Tv Independência. 
Ltda., para exp,orar servi
ços de rad i od i·fusão de sons 
e imagens (televisão), na 
cidade de To1edo, Estaco do 
P·af'aná. 

1.2.2 Comunicação da 
Presldência 

Prazo para aprese~tação 
de emendas aos Projetas de 
Decreto Legislativo nAs 50 
:nt;~i orm~~te. 1990. 1 i dos 

1.2.3 -Leitura de proje
to 

- Projeto de lei do Senado 
n~ 183/90; dE autoria do 
Sen~dor Márcio Lacerda. que 
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PASSOS PORTO 
Dtretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Olretor Executivo 

, CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
WIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AuGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

regulamenta o § 2~ do art. 
171 da Constituição Fede
ral. oue dispõe sobre o 
tratamento preferencial a 
ser dado à empresa brasi
leira de capital nacional, 
na aquisição de bens e ser
viços pelo Poder Púbiico. 

--Projeto de Resolução n~ 
53/90, de autoria da Comis
são Oiretora, que acrescen
ta§ 5 2 ao art. 2~. da Re
solução n~ 21, de 1980, e 
altera o disposto em seu 
inciso II. 

1.2.4- Comunicação da Li
derança do PMDS 

Substituição de membro 
em Comissões Permanentes. 

1.2.5 
Expediente 

Discursos do 

SENADOR MÁRIO MAIA - Rea
juste irreal do preço da 
borracha decretado pele 
Ibama. 

SENADOR ANTÓNIO ALVES 
Dúvidas de S. -Ex~ quanto a 
oportunidade de ultimação 
do processo eleitoral em 
Rondóni a. face ao assass i
nato do Senador Clava PL~--o 
res. 

SENADOR W!LS"ON MARTINS -· 
Reportagem do jornal _Folha 
de S. Paulo, edição do úl
timo domingo, sobre a Lei 
de Imprensa. 

SENADOR JAMIL HADDAD, como 
Lider ~Recessão econômica. 
Empréstimo pleiteado pelo 
novo Presidente da VASP, 
Wagner Canhedo, junto à 
Petrobrás. 

SENADOR POMPEU DE SOUSA, 
como Llder- Solidariedade 
ao pronunciamento do Sr. 
Wilson Mart1ns, proferido 
anteriormente, sobre a Lei 
de lmprensa. Episódio da 
demissão do Presidente da 
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EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO 00 SENAOO FEOEIIAL 

DIÁIIIO OOCONOIIESSO NACIONAL 
Impresso sob .11 responubd1&1de doi Mew do ~ Fede,.•l 

ASSINATURAS 

Semestral ,, ... .,,._ ............. - .............................. Cr$1.069,00 

T.ragem 2.200-exemplares. 

Petroorâs. Cassação oa cre
dencial do jorna1ist~ José 
Carlos Sigmarínga Seixas, 
pelo porta-vo2 da Presidên

-cia da República. Sr. 
Cláudio Humberto Rosas. 

SENAiJOR MARCONDES GADHHA. 
come Lider- Cartã circular 
do Superintendente da Sude
ne. enviado aos Srs. Parla
mentares. sobre a preserva
ção dos incentivos fiscais 
pa~a o Nordeste. 

1.2.6 Comunicação da 
Presidência 

Presença na Casa do Sr. 
Amir Francisco Lando. su
plente convocado da repre
sentação do Est~do de Ron
d6nla, em virtude do fale
cimento do titular. Senado-r 
Olavo Pires. 

1 .2.7 -Prestação de com
promfsso regimental e posse 
do Sr. Amir Francisco Lando 

1 .2.8 - Cornunicaçâo 

Do Senador Amir Lando. 
referente à s~a filiação 
pertidária e nome parlamen
tar. 

1 .2.9 -Leitura de proje
. to 

Projeto de Resolução nR 
54, de 1990. de autoria do 
Senador Mauro Benevides e 
o.utros .Senadores. que est.a
be lece norma,s para a posse 
dos Deputados Distritais, 
eleitos a 3 de outubro de 
1990, r·egula a eleição da 
Mesa da Câmara Legislativa 
e a solenidade de po_sse do 
Governador e Vice
Go_vernador do Distrito Fe
deral, eleitos na mesma da
ta, e dá ou:t_ras providênci
as, 

1 .2.10 ~.Requerimentos 

N~ 367/90, de urgência 
para o Projeto de Resolução 

DS< __ _46/$0, que altera a re
dação do art. 15 da Resolu
ção do Senado Federal n~ 
96 ~ de 1 9.S9. 

N~ 368/90, de urgência 
para o Projeto de Lei do DF 
n~ 58/90~ gue aUtoriza a 
reestruturaçao dos Serviços 
Auxiliares do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, 
e dá outras providências. 

- N~ 369/90. de aütoria do 
Senador Lourival Bapt1sta, 
solicitando licença para se 
afastar dos trabalhos oa 
Casa. a partir de 23 de ou
tubro de_1990 pelo prazo de 
7 dias. Aprovado. 

1.2.11 
matéria 

Apreciação de 

_ _ __ Requer i mente nR- 366/90. 
lido em sessão anter1or. de 
autoria do Senador Jutahy 
Magalhães. solicitando au
torização do Senado para 
participar, como observador 
parlamentar, da Dele~ação 
do Brasil à Ouadragesima 
Quinta Assembléia Geral das 
Nações Unidas. Ap~yado. 

1 ,3 - ORDEM DO DIA 

ProjetQ de Resolução n~ 
52/90, que autor1za o Go
verno do Estado do Rio 
Grande do Sul a- em-1 ti r e 
colocar no merCado cínco 
bilhões. cento e vinte e 
cinco milhÕes de Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Es
tado do Rio Grande do Sul
LFT /RS. _Aprovado, após use r 
da palavra no encaminhamen
to de sua vçtação o Sr. 
José Fogaça. A Comissão Di
reter? para a redação fi
nal. 

- -Redaçã~- f i-na-1 do Projeto 
de Reso 1 ução n-'1. 52/90 .. A
provada. A promul9~ção. 

- Projeto de Decreto Le
Qis1atívo n 2 22/89, que a-
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prova o texto da Convenção 
n~ 147 da Organização In
ternacional do Trabalho OIT 
sobre normas mfnimas da Ma
rinha Mercante. adotada em 
Genebra, em 1976, durante a 
Sexagésima Segunda Sessão 
da Conferência InternaciO
nal ~ do Trabalho. Aprova
do. A promulgação. 

- Projeto de Decreto Le
gislativo n~ 5/90, que a
prova o texto do convênio 
de defesa fitossanitária 
entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o 
Governo da Espanha, con
cluído em Madrid, em 12 d~ 
abril de 1984. Aprovado. A 
promulgação. 

- Projeto de Decreto Le
g1s1ativo ~~ 8/90, que a
prova o texto da alteração 
do convênio const1tutivo do
Banco Interamericano de Oe
senvolvimento - S!D, adota
do pela Assembléia dos Go~ 
vernadores, em 24 de dezem~ 
bro de 1967. Aprov;:Qo. A 
promulgação. 

- Projeto de Decreto Le~ 
gis1ativo n~ 37/90, que a
prove os textos do Acordo 
de Cooperaçáo Cientifica, 
Técnica e Tecnológica e do 
Protocolo Complementar ao 
Acordo de Cooperação Cien
tffica, Técnica e Tecnoló
gica celebrado em Maputo, 
em 1~ de junho de 1989, en
tre o Governo, da República 
Federativa do Bras11 e o 
Governo da República Popu
lar Çe Moçambigue. Aprova
do. A promúlgaçao. 

Projeto de Decreto le
gislativo n~ 42/90, que a
prova o ~exto do ajuste 
complementar entre o Gover
no da República Federativa 
do Srasi1 e o Governo da 
República do Paraguai sobre 
a constitu1ção de um pro
gr-ama de cooperação técn 1-
ca, assinado em Assunção, 
em 10 de npvembro de 
1989. Aprovado. A promulga
ção. -

- Projeto de Decreto Le
gisiat1vo n~ 43/90, que a
prova o texto do acordo. 
por troca de notas. sobre 
concessão de um empréstimo 
pelo Uapão, nos termos do 
plano de reciclagem finan
ceira, celebrado entre o 
Governo da República Fede
rativa do Srasi1 e o Gover
no do Japão, em Brasília, a 
10 de nov~mbro de 1989. A
provado. A promu1gação. 

Projeto de Decreto Le
gislativo n~ 7/90, que au
toriza a adesão do Brasil à 
convenção sobre a conserva
ção das focas antárticas, 

adotad~s em Londres. em 1~ 
de junho de 1972. Aprova
do, após parecer~da comis
são competente. A promulga
ção. 

- Projeto de Lei do Senado 
n~ 166/90, que re~ulamenta 
o art. 174, §§ 3 e 4~ da 
const i .tuj ção. Aprovado com 
emenda. A Comissão Oiretora 
para a redação final. 

~ Redayão final do Projeto 
de Lel do Senado n~ 
166/90. Aprovada. À Câmara 
dos Deputados. 

Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 3/89. que 
acrescenta parágrafo ao 
art. 159 e altera a redação 
do inciso II do art. 161 da 
Constituição Federal, Vota
ção adiada oor falte de 

quorum qua 1 ·; fi cada. 

Proposta de Emenda à 
constituição n~ 5/89, que 
dispõe sobre a remuneração 

~~~utados estaduais e 
-,jores. Votação a-

....... Tal ta de CIUO-
Qua 1 i fi cada , 

Proposta de Emenda à 
Const 1 tu i ção n~ S/89. que 
acrescenta artigo ao texto 
constitucional prevendo a 
criação e definlndo a com
petência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Públi
ca. Votação ad 1 ada po..-· f a 1 -
ta de quorum oualif1cado. 

Proposta de Emet. ia à 
Constituição n~ 1/90, que 
acrescenta dispositivo~ ao 
Ato das Disposições Consti· 
tuciona_1s Tr.ansitór1as da 
const1tuição Federal. Vo
tação adiada por falta 
de quorum quai i ficado. 

_. Pr:-.op_osta de Emenda-· a 
Const i tu 1 ção n~ 2/90.. que 
suspende 2 aplicacão do 
art. 62 e altera o §·2~ do 
.art. 64 da c::mst1tu1ção 
FEH:iera 1 • Aprovado o prosse-

·_gulmento de sua tram1taçáo. 

Veto parc1a1 aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 39. 
de 1990. que dispõe sobre o 
·l"'e.:nuste de vencimer.tos e 
sa1àrios dos servidores ci~ 
vis da administraç~o dire
ta. autárquica, fundacional 
e- indireta do Distr.ito Fe
oeral, e dá outras provi~ 

·· · dênc i as. Aprovado, fi cano o 
mãntiao o veto. 

Veto total aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 
41/90, que regulamenta o 
art. 39 da Constituição, 
relativo ao regime jurídico 
dos servidores das funda
ções públicas do DiStrito 
f eoera 1 e dá out r· as 
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providências. Aprovado, 
ficando portanto mantido o 

veto. 

Veto parcia1 aposto ao 
Projeto de Lei do DF n~ 
45/90, que dispõe sobre o 
regime jurídico dos servi
dores civis das fundações 
públicas do Distrito Fede
ral, e dá outras providên
cias. Aprovado. ficando 
portanto mantido o veto~ 
após usar da palavra o Sr. 
Mauricio Corrêa. 

- Projeto de Lei do DF n~ 
53/90, que autoriza a Com
panhia Imobiliária de Bra
sília- Terracap e doar os 
imóveis que especifica e dá 
outras providências. Apro
vado, após parecer da co
mlssão competente. A Comis
são Diretora para a redação 
final. 

- Redação final do Projeto 
de Lei do.DF n~ 53/90. A· 
provada. A Sanção do Gover
nador do Distrito Federal. 

Projeto de Lei do DF n~ 
43/90. que d1spõe. sobre o 
apr-ovéltamento de servido
res na carreira Administra
ção PUblica da Fundáção Zo
bbotânica do Distrito Fede
r.al. criada pela Lei n~ 82, 

_de 29 de dezemoro de 1989, 
e dá outras providências. 
-Aprovado, após parec~r da 
comissão competente. A Co
missão Di retora para a re
dação f1nal. 

- Redação final do Projeto 
de Lei do ~ DF n~ 
43/90. Aprovada. A sanção 
do Governador d.o Distrlto 
Federal. 

Projeto de Lei do DF n~ 
55/90, que cria a carreira 
Assistência Jurfdica das 
fundações públicas do Dis
tr-rto Federal e seus car
gos, fixa os valores de 
seus ve·ncimentos e dá ou
tras providências. Aprova
Qo, após parecer .Oa comis
são competente. tendo usado 
da palavr? o Sr. Mauro 
Benev ides .. A Comissão O ire
tora para redação final. . 

- Redação final do Projeto 
de Lei do,DF n~ 55/90. A
provada. A sanção do Gover
nador do Oistrlto Federal. 

Projeto de Resolução n~ 
47/90, que dispõe sobre a 
realização do concurso pú
blico para o preenchimento 
de cargos para a Cámara Le
glslatlva do Distrito Fede
ral e dét.érrilina outras 
providéncias. Retirado da 
pauta, para audiência na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, nos 
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termos do Requerimento n~ 
372/90, de autoria do Sena
dor Odacir Soares, após u
sarem da palavra os Srs. 
Odacir Soares. Francisco 
Rollemberg. Maurício Correa 
e Fernando Henrique Cardo
so. 

Substitutivo ao Projeto 
de Lei do DF n~ 33/90. que 
Qispõe sobre. a criação de 
Quadro de Pessoal da câmara 
Legislativa do Distrito Fe
deral e dá outras providên
cias. Retirado da pauta em 
virtude da decisão do item 
anterior. 

1.3.1 comunicação da 
Presidência 

Convocação 
traordinaria 
amanhã, às 
Ordem do Dia 

de sessão ex
a realizar-se 
10 horas, com 
que designa. 

1.3.2 -Matérias aprecia
das após a ordem do Dia 

- Requer i ment.os n~s 367 e 
368/90, lidos no expediente 
da presente sessão. ADro
vades. 

1.3.3 Discursos após a 
ordem do Dia 
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SENADOR MAURÍCIO CORREA, 
como Líder- Matéria publi
cada no jornal O Globo. sob 
o título Policia tem nova 
pista da morte do Senador 
O lavo Pfres. '' 

SENADOR AFONSO SANCHO, 
como líder Nomeação do 
Senador Jarbas Passarinho 
para o Ministério da 
~ustiça. Carta do Dr. Os
valdo Alves Dantas. dirigi
da ao ~residente da Ordem 
dos AdVogados do Brasil. 
Seção de São ~aula. discor
dando da nota dessa Seccio
nal publicada no jornal O 
Estad~ de S. Paulo. sobre a 
nomeação do Senador Jarbas 
Passa~inho para o cargo de 
Ministro da Justiça. 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE 
C~RDOSO. como Líder- Posi
çao do PSOS em relação ao 
Governo Federal. Reparos a 
notfcias atribuídas a s. 
Ex~. sobre a criação de 
blocos partidários. 

SENADOR vOSÉ FOGAÇA, como 
Líder- Apoio do PMD8 gaú
cho à candidatura de Alceu 
Collares. no segundo turno 
das eleições para o governo 
do Estado do Rio Grande do 
sul. 

SENADOR NELSON WEDEKIN - A 
situação da suinocultura no 
Estado de Santa Catarina. 

SENADOR MARCO MACIEL - Ho
menagem ao poeta Carlos 
Pena. 

SENADOR ODACIR SOARES 
Pacto Social. Nomeação do 
Senador Jarbas Passarinho 
par~ Ministro da 0ustiça. 
Materia publicada no jor
nal Folha de S. Paulo sob 
o titulo carta diz QUe Pas
sarinhe não tem capacitação 
moral para Ministério". 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG- Discordância de s 
Ex~. com a inclusão da Fer~ 
tilizantes Nitro~enados do 
NordesteS/A- Nltrofértil, 
no programa nacional de 
desestatização 

1.3.4 -Designação da or
dem do Oia da próxima ses
são 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 - MESA DIRETORA 

3 - LÍDERES E VICE-LÍDERES 
OE PARTIDOS 

4 - COMPOSIÇÃO DE COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da 162ª sessão, em 23 de outubro de 1990 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva, Pompeu de Sousa e Ronaldo Aragão. 

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

Gilberto Miranda- Odacir So
ares- Uoão Menezes Alexan
dre Costa - Chagas Rodrigues -
Afonso Sancho - Marco Maciel -
Ney Maranhão - Mansueto de La
vor - Voão Nascimento - Fran
cisco Rollemberg- Luiz Viana 
Neto - Ruy Bacelar - José 
Ignác1o Ferreira - Uoão Calmon 
- Jamil Haddad- Ronan Tito 
Mauricio Correa - Mário Covas 
- Antonio Alves Pompeu de 
Sousa Meira Filho- Mendes 
canale- Wilson Martins- Lei
te Chaves - Jorge Sornhausen -
Márcio Berezoski - Nelson We-
dekin Alberto Hoffmann 
Uosé Paulo Bisol. 

O SR. 
Sousa) 
acusa o 

PRESIDENTE (Pompeu de 
A lista de presença 

comparecimento de 30 

SrS. Senadores. Havendo número 
~egimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus. ini
ciamos nossos trabalhos. 

o sr. 1A Secretário procederá 
à leitura do Expediente. 

É lido seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO DO 

PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 199/90, de 19 do corrente. 
comunicando a aprovaçã~ do 
Projeto de Lei do Senado nA 
52. de 1983 (n• 8.037/86, na
quela Casa), de autoria do Se
nador Itamar Franco. que a-

crescenta parágrafo único ao 
art. 2A da Lei n~ 1 .579, de 18 
de marçõ de 1952, que dispõe 
sobre as Comissões Parlamenta
res de Inquérito. (Projeto en
viado à sanção em 19-10-90.) 

-OFÍCIOS 

Oo Sr. 1g Secretário da Câma
ra-dós Deputados. encaminhando 
à revtsão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetes: 

PROdETO DE LEI DA CÂMARA 
NQ 76, OE 1990 

(nQ 2.447/89, 
na Casa de Origem) 

Dispõe 
mento de 
sões de 
ção. 

sobre c estabeleci
limites para cernis
agentes de exporta-

o Congresso Naci-onàl decreta: 

1 
' 
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A~t. 1~ o percentual contra
tado a titulo de comissão do 
agente de exportação obedecerá 
a limites estabelecidos em 
função da categoria do produto 
que estiver sendo exportado. 
obedecido o máximo de 5% 
(cinco por, cepto). 

Art. 2~ O Poder Executivo 
regulamentará esta lei no pra-
zo de 90 (noventa) dias. , 

Art. ·3R Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

(À Comissão de Assuntos 
Económfcos.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
NQ 77, DE 1990 

(nQ 3.056/89, 
na Casa de Origem) 

Dá nova redação ao art. 19 
da Lei nQ 7.729, de 16 de 
janeiro de 1989~ para espe
cificar como sendo 2·D a '-'Un
ta de conciliação e ~ulga
mento de Dourados, Estado de 
Ma to Grosso do su 1 • 

o Congresso Nacional decreta: 

(A Comissão de Constftut
ç§o~ Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
NQ 78, DE 1990 

(NQ 2.936/89, 
na Casa de origem) 

.~tori>:a a instituição da 
ArCa de Relevante Interesse 
Ecológico do Morro da Pe
dreira e dá outras providên
cias. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica o Poder Executi
vo autorizado a instituir a 
Area de Relevante Interesse 
Ecológico - ARIE do Morro da 
Pedreira, no município de San
tana do Riacho, Estado de Mi
nas Gerais. 

Parágrafo único. A ARIE do 
Morro da Pedreira corresponde 
ao Morro da Pedreira. situado 
no Distrito de Cardeal Motta. 
à margem da Rodovia MG-010, na 
altura do Km 103, distando 4 
(quatro) quilómetros do parque 
Nacional da Serra do Cipó e 
ocupando uma superfície apro
xima da de 70 ha (setenta 
hectares). 

Art. 2R A instituição da ARIE 
do Morro da Pedreira tem por 
final idade: 

I - a ~roteção do patrimôn1o 
espeleológico local; 

Art. 1,.g; o art. 19 da Lei n.2 II a preservação da biota 
7.729. de 16 de janeiro de nativa; 
1989, passa a vigorar com a 
seguinte redação: ... III ----o desenvolvimento de 

"Art. 19. Ficam criadas, na 
10~ Região da Justiça do 
Trabalho, vinte e cinco Jun
tas de Conciliação e Julga
mento, assim distribuldas: 
duas no Distrito Federal. em 
Taguatinga (1~ e 2~); nove 
no Estado de Goiás. sendo 
duas em Goiânia (5~ e 6A) e 
uma Caldas Novas, Formosa, 
Gurupi, ltumbiara, Jataf. 
Luziãnia e uruaçu: três no 
Estado de Mato Grosso. s~ndo 
uma em Cu1abá (2~}. Cáceres 
e Colíder, dez no Estado de 
Mato Grosso do Sul, sendo 
duas em Campo Grande (2a e 
3~} e,uma em Aguidauana, , . .A
mambal, cox1m, Dourados 
(2A), Mundo Novo, Nova An
dradina, Ponta Porã e Três 
Lagoas e uma no Estado de 
Tocantins, em Miracema do 
norte." 

Art. 2~ Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

atividades de pesquisa cienti
fica e de caráter educativo; 

IV o aproveitamento para 
atividades de esporte. lazer e 
turismo que se coadunem com a 
proteção ambiental. 

Art. 3~ A ARIE do Morro da 
Pedreira será administrada 
pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, 
que tomará as providências 
necessárias a sua efetiva im
plantação e consolidação. 

Art. 4~ Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 5A Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 5 DE OUTUBRO DE 1988 

"Art. 20. São bens da União 
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X as cavidades naturais 
subterrâneas e os sftios ar
queológicos e pré-históricos: 

A Lei n~ 6.938. de 31 de a
gosto de 1981, que dispõe so
bre a Política Nacional do 
meio Ambiente, prevê em seu 
art. s~. item VI. a criação de 
áreas de relevante interesse 
ecológico pelo Poder Público. 
O Decreto n~ 89.336, de 31 de 
janeiro de 1984, que dispõe 
$obre as Reservas Ecológicas e 
Areas de Relevante Interesse 
Ecológico. esclarece: 

"Art.· 2Jt São Áreas de Rele
vante Interesse Ecológico as 
áreas que possuam caracte
rísticas naturais ~xtraordi
nárias ou abriguem exempla
res raros da b1ota regional, 
exigindo cuidados especiais 
de proteyão por parte do po
der Públ1co. 

§ 1R As Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico - Arie se
rão preferencialmente declara
das quando, além dos requisi
tos estipulados no caput deste 
artigo, tiverem extensão infe
rior a 5.000ha (cinco mil hec
tares) e houver ali pequena ou 
nenhuma ocupação humana por 
ocasião do ato declaratório. 

Art. 3~ A proteção~das Re
servas Ecológicas e Areas de 
Relevante Interesse Ecológi
cos. previstas nos artigos 
g.st, VI. e 18, da Lei n~ 
6.938, de 31 de agosto de 
1981, tem por finalidade 
manter os ecossistemas natu
rais de importância regional 
ou local e regular o uso ad
missivel dessas áreas. de 
modo a compatibilizá-lo com 
os objetivos da conservação 
ambiental . 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
NQ 79, DE 1990 

(NQ 2.618/89, 
na casa de origem) 

Autoriza a União a doar ao 
Municipio de Patrocínio, Es
tado de Minas Gerais. o ter
reno que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica a União autori
-zada a doar ao Município de 
Patrocínio, Estado de Minas 
Gerais, um terreno com área de 
553.400m~ (quinhentos e 
cinqüenta e três mil e quatro
centos metros quadrados), si
tuado no lugar denominado Pas
to Grande, naquele Município. 
dentro das seguintes divisas: 
começa no canto dq polígono, 
confrontando com terrenos da 
Prefeitura Municipal de Patro
cínio, na extensão de 250m 

._----------------------------------------------------------------------~--· 



5848 Outubro de 1990 

(duzentos e cinqüenta metros)i 
daf, com deflexão de so~ 
(noventa graus) à esquerda, 
segue esse rumo, na extensão 
de ·512m (quinhentos e doze 
metros); desse ponto, com de
flexão de 90~ (noventa graus) 
à direita, até a distância de 
SOm (noventa metros); desse 
ponto, ·com deflexão de S02 

(noventa graus) à esquerda, 
até o ponto na extensão de 
260m (duzentos e sessenta 
metros); daí, com deflexão de 
90~ (noventa graus) à esquer
da, até o ponto a som (nove~ta 
metros); desse ponto. com de
flexão de 90~ (noventa graus) 
à direita, segue até o ponto 
de 1 .348m (um mil, trezentos e 
quarenta e oito metros). com 
deflexão de. 902 (noventa 
graus) à esquerda. segue até o 
ponto de 250m (duzentos e 
cinqüenta metros)~ desse, com 
deflexão de se~ (noventa 
graus) para a esquerda. segue, 
finalmente~ ao ponto inicial, 
na extensao de 1 .120m (um mil 
e cento e vinte metros), con
frontando no restante com ter
ras de José Francisco de Quei
roz, fechando-se assim o 
polígono. 

Parágrafo único. o Poder Exe
cutivo providenciará, dentro 
de 90 (noventa) dias. os atos 
necessários à efetivação da 
doação a que se refere esta 
lei. 

.Art. 2~ Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 
sições 

(À 
ção e 

~~ Revogam-se as dispo
em contrár-io. 

ComfssAo de Constituf
Justiça e Cidadania) 

PRO~ETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO 
NO 50, DE 1990 

(No 1 B0/90, na 
Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de 
cooperação CUltural e Educa-
~~~3~~ic:"i~~er~fie~v~~ngr~~ 
sil e o Governo da República 
do Equador, celebrado em 
Quito, em 26 de outubro de 
1989. 

o Con~resso Nacional decreta: 

Art. 1Jt Fica· aprovado' o texto 
do Acordo de Cooperação Cultu
ral e Educacional ent~e o Go
verno da República Federativa 
do Br-asil e o Governo da Repú
blica do Equador, celebrado em 
Quito, em 26 de outubro de 
1989. 

Art, 2~ Ficam sujeitos à a
. ..provação do Congresso Naci o na 1 
quaisquer ates que possam r-e
sultar em revisão do referido 
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Aco~o~ bem como aqueles que 
se destinem a estabelecer-lhe 
ajustes complementares. 

Art. 3~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua pub 1 i cãçãcí .. 

MENSAGEM .,NA 68, de 1990 

Excelentíssimo Senhores Mem
bros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o dispos
to no artigo.49, inciso I. da 
Constituiçao Federal, tenho a 
honra de submeter à elevada 
consideração de Vossas Exce
lências, acoffipanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Relações 
Exteriores. o Texto do Acordo 
de Cooperação Cultural e Edu
cacional entre a República Fe
derativa do Brasil e o· Governo 
da República do Equador, cele
brado em Quito, em 26 de outu
bro de 1989. 

Brasília, em'13 de fevereiro 
de 1990. - uosé Sarney 

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS OCINT/ 
DAI/DAM-II/001/SDAC LOO f03 
DE 5 DE JANEIRO DE 1990, DO 
SENHOR MINISTRO OE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor José 
Sarney, Presidente da Repúbli
ca 

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de submeter à 
alta consideração de Vossa Ex
celência o texto do Acor-do de 
Cooperação Cultural e Educa
cional entre o Brasil e Equa
dor, assinado em Quito. em 26 
de outubro de 1989~ 

2. o ~aferido Acordo visa a 
reger todas as iniciativas e 
atividades de caráter cultu
ral, acadêmico. educativo· e 
desportivo levadas a efeito 
por qualquer uma das Partes 
Contratantes no territ6rio da 
outra, bem como a promover o 
intercâmbio e·a cooperação bi-
1 atera l nesses setores·. nas 
seguintes modalidades: inter
câmbio de intelectuais, artis
tas, professores, educadores. 
estudantes e desportistas; fn
tercãmbio? tradução e pub·l ica
ção de obras 1 i terárfas; pro
Jetes e realizações culturais 
em _geral .. 

~. As Partes Contratantes es
tabelecerão uma Comissão Mista 
Cultural, gue se ocupará da 
implementaçao do instrumento. 
bem como do exame e da aprova
ção dOS programas de coopera
çao e das condições de 
financiamento. A Comissão 
reunir-se-á, em princípio, a 
cada· dois anos, ·alternadamen
te, em Brasil ia e em Quito. 

4. Permito-me encarecer a 
Vossa Excelência conveniência 
de o Governo brasileiro rati
ficar o presente Acordo, para 
o gue será necessária autori
zaçao prévia do Congresso Na
cional, conforme os termos do 
Artigo 49, inciso I. da Cons
tituição Federal. 

5. Nessas condições, tenho a 
honra de submeter projeto de 
Mensagem Presidencial. para 
que Vossa Excelência. se assim 
houver por bem. ·encaminhe tex
to do Acordo anexo à aprovação 
do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Exce1ência. 
Se~hor Presidente. os protes
tos do meu mais profundo 
respeito. 

a) Roberto de Abreu Sodré 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

CULhU~~~E~Ngog~A~~~~~tig~TRE 
FEDERATIVA PO BRASIL o O GOVERNO DA 
REPUBLICA 00 EQUADOR. 

O Governo da República Fede
rativa do Brasil 

O Governo da República do E
quador (doravente denominados 
npart.es Contratantes"). 

Inspiraaos pelo desejo de 
fortalecer os laços comuns de 
amizade e compreensão existen
tes entre os seus dois ·povoS; 

Inspirados pelo propósito de 
desenvolver o conhecimento mú
tuo. através do fortalecimento 
das suas relações culturais. e 
educacionais, e 

Animados pelo espfr1to de in
teQração que impulsiona os 
pa1ses do continente e.no in
tuito de a.tualizar os instru
mentos jUrídicos bilateraís 
~ue regulam Suas ~1ações cul
turais, 

Acordam o seguinte 

ARTIGO 1 

o presente acordo rege todas 
as iniciativas e atividades de 
caráte~ cultural; acadêmico. 
educativo e esportivo l'evadas 
a efeito pelo'Governo e pelas 
instituições competentes de 
uma das Partes Contratantes no 
território da outra. 

ARTIGO· II 

As Partes Contratantes pro
moverão ó intercâmbio e a coo
peraçãO ··bilateral nos campo~ 
da cultura. educação e dos es
portes, observadas as respec
tivas legislações e normas 
vigentes. 

' i 

-~ 
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ARTIGO III 

A cooperação entre as Partes 
Contratantes compreenderá: 

a) o intercâmbio de pro~esso-. 
res~ escritores? compositores, 
pintores, diretores teatrais e 
cinematográficos. , artistas. 
cantores, músicos, regentes de 
orquestra, solistas de babalé, 
escultores, arquiteto e, ar
queólogos, antropólogos res
tauradores e outros peritos em 
bens culturais, esportista e 
estudantes de nível superior; 

b) a tradução e publicação de 
obras literárias e artísticas 
da outra Parte contratante; 

c) o intercâmbio de livros, 
publicações culturais e de in
formação sobre museus. biblio
tecas e outras instituições 
culturais: 

d) o intercâmbio de missões 
educacionais, culturais, tu
rísticas e esportivas que se
jam de interesse reciproco e 
que tenham sido previamente 
acordadas. 

e) a organização de manifes
tações culturais. tais como 
exposições, conferências, re
presentações teatrais, mostras 
cinematográficas, apresenta
ções musicais, espetáculos de 
dança, exibições circences e 
certames esportivos. 

2 .. A fim de implementar o 
presente acordo, as ·Partes 
Contratantes. estabelecerão 
programas bianuais de inter
câmbio, que incluirão ativida
des da cooperação, assim como 
condições financeiras. entre 
outras. essenciais para o seu 
cumprimento, inclusive quanto 
à admissão e safda de material 
artitico, obras de arte. mate
rial didático e equipamento 
cultural e educativo. 

ARTIGO IV 

1 . As Partes Contratantes 
comprometem-se a conceder ma
triculas de cortesia, indepen
dentemente de vaga, com a i
senção de concurso vestibular. 
a estudantes de ambos os paí
ses depende0tes de funcioná
rios da outra Parte que figu
rem na respectiva lista dip1o
mática ou consular. 

2. Os estudantes que se bene
ficiarem com a matriculo de 
cortesia estarão sujeitos ao 
pagamento de taxas e anuidades 
~ue foram cobradas e às normas 
~ue regulam o ensino superior 
nos · dois paises. exceto no 
caso de estudantes-convênio. 

3. Os pedidos de matricula 
serão transmitidos às Univer
sidades pelo Ministério das 
Relações Exteriores local, de
pois da comprovado se reque-

rente faz jus ao estatuto 
diplomático ou assimilado. 

ARTIGO V 

Dentro do programa bilateral 
de cooperação cultural. educa
cional e ~sportiva. cada Parte 
Contratante comunicará à outa, 
anualmente e por via diplomá
tica, a relação dos cursos de 
pós-graduação e de aperfeiçoa
mento, ind1cando o número de 
bolsas de estudo e estágios 
nos níveis profissional e exe
cutivo a serem oferecidas. em 
cada especialidade. a estudan
tes universitários que tenham 
cursado a maior parte de seus 
estudos super i· ores, a gradua
dos; profissionais e liberais 
e artistas da outra Parte, 
previamente selecionados. 

ARTIGO VI 

1. Cada Parte .. Contratante 
dará a conhecer a outra, a
nualmente e por via diplomáti
ca. o número de es~udantes
convênio da outra Parte que 
poderão obter matrícula, sem 
prestação de exemas de admis
são, na primeira série de seus 
estabelecimentos de ensino su
perior, com isenção· de todas 
as taxas escolares. 

2.- Os estudantes beneficiados 
por essa medida serão selecio
nados por uma Comissão inte
grada por representantes ofi
ciais dé ambas as Partes. 

3. Tais estudantes somente 
poderão obter transferência 
para estabelecimentos simila
res de seu país de origem ao 
fim de um periodo mínimo de 
dois anos letivos, com aprova
ção integral, e respeitada a 
legislação vigente sobre a ma
téria em cada Parte. 

ARTIGO VII 

Os diplomas e titules para o 
exercicio de profissões libe
rais e técnicas, devidamente 
autenticados. expedidos por 
instituições de ensino supe
rior de uma das Partes a na
cionais da outra, terão plena 
validade no país de origem do 
interessado, satisfeitas as 
forma 1 idades 1 ega is de cada 
Parte. 

ARTIGO VII I 

1. A transferência de estu
dante de um dos países para 
estabelecimento de ensino do 
outro será condicionada à a
presentação, por parte do in
teressado, de certificado de 
aprovação de estudos realiza
'dos, devidamente reconheci do e 
legalizado pelas autoridades 
competentes do pafs de origem. 

2. A revalidação e o reconhe
cimento de estudos rea11zar
se-ão em conformidade com a 
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legislação do pafs onde os es
tudos tiverem prosseguimento. 

3. Em qualquer caso. a trans
ferência se subordinará à pré
via aceitação da instituição 
de ensino na qual o estudante 
deseje ingressar. 

ARTIGO IX 

1. As Partes Contratantes 
concordam em estabelecer uma 
Comissão Mista Cultural, com~ 
posta por representantes dos 
órgãos competentes de ambos os 
Governos. a que1 ·caberá. 

a) eiaborar os programas bia
nuais de intercâmbio cultur.al, 
educacional e esportivo e ve
lar pelo seu desenvolvimento e 
pelo da cooperação nestas ma-
térias; , 

b) propor medidas para o a
perfeiçoamento da execução do 
presente Acordo. 

2. A Comissão Mista Cultural 
reunir-se-á alternadamente em 
Brasil ia e em Quito a.cada 2 
anos, ou de acordo com a con~ 
veniência das Partes Contra
tantes. 

3. As decisões e recomenda
ções estipuladas nas reuniões 
da Comissão Mista Cultural de
verão constar de uma Ata· Fi
nal. feita em dois textos ori
ginais, em português e caste
lhano, ambos igualmente autên
ticos. 

ARTIGO X 

No intervalo das sessões da 
Comissão Mista Cultural, todas 
as negociações pertinentes à 
realização dos programas pe
riódicos de intercâmbio cultu
ral, educacional e esportivo. 
bem como dos mecanismos finan
ceiros para a execução destes, 
serão realizadas por vias 
diplomáticas. 

ARTIGO XI 

Cada uma das Partes Contra
tantes protegerá os direitos 
autorais das obras educativas, 
científicas. 1 ite·rárias e ar
tísticas da outra Parte, de 
acordo com a leQislação 
aplicável em cada um dos .dois 
pai ses. 

ARTIGO XII 

As Partes Contratantes esti
mularão as visitas de equipes 
esportivas e o intercâmbio de 
treinadores e especialistas em 
educação física _e esportes en
tre os dois paises. 

ARTIGO XIII 

As Partes Contratantes con
cederão facilidades para que 
Delegações da outra Parte pos
sam efetuar visitas e prestar 
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assessoramento técnico a bi
bliotecas~ arquivos, museus e 
outras instituições culturais 
e educacionais, segundo a re
gulamentação vigente em cada 
pais. 

ARTIGO XIV 

As Partes Contratantes. coo
cientes da importância do de
senvolvimento turistico entre 
os dois pafses. se comprometem 
a estudar. com a brevidade 
possível. uma proposta de con
vénio no campo turistico. 

ARTIGO XV 

As Partes Contratantes con
vidarão representantes para 
congressos. conferências, fes
tivais de arte e outros encon
tros culturais, educacionais e 
esportivos de caráter interna
cional que se celebrem em cada 
pais. e para os de caráter na
cional que as Partes Contra
tantes julgarem conveniente4 

ARTIGO XVI 

~s Partes Contratantes pode
rao celebrar Ajustes Comple
mentares ao presente Acordo, 
que visem à criação de progra
mas de trabalho entre univer
sidades e outras i~stituiç5es 
de ensino superior. bem como 
culturais, de amboS· os pafses, 
que desejem cooperar nos cam
pos de cultura. educação e es
portes, em conformidade com os 
dispositivos deste Acordo. 

ARTIGO XVII 

As Partes Contratantes consi
deram que, devido à vinculação 
cada vez mais estreita dos 
contatos interamazõnicos, é 
indispensável impulsionar os 
programas bilaterais e incre
mentar a cooperação cultural 
no âmbito do Pacto Amazónico. 
Consideram. assim, que deve 
fomentar-se o intercâmbio en
tre as instituições que se o
cupam atualmente destes assun
tos. bem como todo programa 
neste campo. 

ARTIGO XVI II 

Qualquer modificação ao pre
sente Acordo, ou a sua revi
são, deverá ser proposta por 
escrito e entrará em vigor de
pois de sua aprovação por am
bas as Par-.tes Cq_ntratante!;;. 

ARTIGO .XIX 

1 . As Partes Contratantes se 
notificarão sobre o cumprimen
to das respectivas formalida
des legais internas para a en-· 
trada em vigor do presente A
cordo, o qual passará a vigo
rar, uma vez que amb~s as Par
tes tenham feito tal 
notificação. 
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2. Qualquer uma das Partes 
poderá, a qualquer iempo, dar 
o presente Acordo QOr termina
do, por via diplomática e com 
seis meses de antencedéncia. 

3. A menos que as Partes Con
tratantes decidam em 
contrário. o término do pre~ 
sente Acordo não prejudicará 
programas de andamento. 

ARTIGO XX• 

o Presente Acordo substitui
rá, desde a data de sua entra
da em Vigor, o Acordo de In
tercâmbio Cultural e Científi
co entre o Brasil e o Equador, 
celebrado na cidade de Quito, 
em 12 de julho de 1973. 

Feito em Quito, aos 26 dias 
do mês de outubro de 1989, em 
dois exemplares originais, nas 
línguas portuguesa e castelha
na, sendo ambos os texto i
gualmente autênticos. Pelo 
Governo da República Federati
va do Brasil -pelo Governo da 
República do Equador. 

(À Comfssão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional) 

PRO~ETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO NQ 51, DE 1990 

(NQ 218/90, na 
Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo 
sobre cooperação CUltural 
celebrado entre o Governo da 
República Federativa doBra
sil e o Governe da República 
Democrãtica Alemã, em Brasi
l ia, a 7 de março de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica aprovado o texto 
do Acordo sobre Cooperação 
Cultural celebrado entre o Go
verno da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Repú
blica Democrática alemã. em 
Brasília, a 7 de março de 
1990. 

Art. 2~ Ficam sujeitos à a
prOvaÇão do Congresso Nacional 
quais~uer atos.que possam re
sultar em revisão do referido 
Acordo, bem como quaisquer a
justes complementares que, nos 
termos do art. 49. inciso 1. 
da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos 
gravosos ao património nacio
nal. 

Art. 3A Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N~ 411, DE 1990 

Excelentissmos Senhores Mem
bros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o dispos
to no art. 49. inciso I da 
Constituição Federal, tenho a 
honra de submeter à elevada 
consideração de Vossas Exce
lências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Relações 
Exteriores. o texto do Acordo 
sobre Cooperação Cultural, cé-
1ebrado entre o Governo da Re
púb1ica Federativa do Brasil e 
o GOverno da República Demo
crática Alemã em Brasil ia, a 7 
de ma_rço de 1990. 

Brasilia, 8 de maio de 1990. 
-Fernando Collor 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
INT/DDC/DIEP/DAJ/DE -
/DFTR/098/SDAC - LOO -
DE 2 DE MAIO DE 1990 

A Sua Excelência o Senhor 

Fernando Co11or, 

Presidente da República 

Senhor Presidente: 

De
II 

J02, 

ienho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossa 
Excelência o anexo do Acordo 
sobre cooperação Cultural en
tre o Brasil e a República 
Democrática Alemã. assinado em 
Brasília a 7 de maio de 1990. 

2. O Acordo em apreço visa a 
reger as atividades de caráter 
cultural, esportivo e educati
vo. levadas a efeito pelo Go
verno, pelas instituições go
vernamentais e não governamen-
tais e pelas universidades e 
outras instltuiç6es de ensino 
superior de uma das Partes 
Contratantes no território da 
outra. Nesse contexto contem
plo promover, na medida de 
suas disponibilidades, a coo
peração bf lateral naqueles se--· 
tores, mediante modalidades 
como: o intercâmbio de inte
lectuais, artistas, professo
res. cientistas e esportistas; 
a tradução e publicação de o
bras l1terár1as; a organização 
'de manifestações culturais e 
artlsticas, a concessão de va
gas para estudantes e bolsas 
de estudo; e a divulgação da 
llnQua, cultura. literatura e 
civllização da outra parte. 

3. O Ministério das Relações 
Exteriores, do lado brasilei
ro, e o Ministério dos Negó
cios Estrangeiros., do 1 ado a
lemão oriental, são designa
dos, pe1o Acordo, como Coorde
nadores para efeitos de imple
mentação de suas claúsulas. 

4. Permito-me encarece~_ a 
Vossa Excelência a convenlen
cia de o Governo brasileiro 
ratificar o presente Acordo. 

· para o gue será necessár i~ a 
autorizaçao prévia do Congres
so Nacional, conforme os ter-
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mos do art. 49, inciso I, da 
constituição Federal. 

S. Nessas condições, submeto 
à elevada consideração de Vos
sa Excelência o anexo projeto 
de Mensagem Presidencial ao 
congresso Nacional. acompanha
do do texto do Acordo de Coo
peração Cultural entre o Bra
sil e a República Democrática 
Alemã. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência. 
Senhor Presidente, os protes
tos do meu mais profundo 
respeito. Francisco Rezek. 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO 

GOe~~~gR~Ã ~~~~~L~CA 
FEDERATIVA DO BRA$IL 

E O GOVERNO DA REPU§LICA 
DEMOCRATICA ALEMA 

O Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo 
da República Democrática Alemã 

(doravante denominados 11 Par
tes Contratal")tes 11

). 

Inspirados nos principies de 
respeito mútuo à soberania e 
de não-ingerência nos assuntos 
internos. 

Guiados pela determinação de 
fortalecer as relações de ami
zade que unem os dois pafses, 
e 

Desejosos de fomenta~ o co
nhecimento mútuo e a coopera
ção pacífica. 

Convieram no seguinte: 

ARTIGO I 

o presente acordo rege as a
tividades de ca~áter cultural, 
esportivo e educativo, inclu
sive no ensino superior .. leva
das a efeito pelo Governo e 
pelas instituições governamen
tais e não-governamentais de 
uma das Partes Contratantes no 
território da outra parte Con
tratante, observadas as res
pectivas disposições legais 
internas. 

ARTIGO II 

As Partes Contratantes promo
verão, na medida das suas pos
sibilidades, a cooperação por 
meio das seguintes medidas: 

a) o intercâmbio de artistas. 
professores, cientistas e es
portistas. bem como de espe
cialistas e personalidades a
tuantes nos domínios abrangi
dos pelo presente Acordo; 

b) o intercâmbio de jovens 
artistas, para fins de forma
ção e aperfeiçoamento; 

c) o intercâmbio de delega
ções para viagens de estudo. 

troca de experiências e parti
cipação em congressos. festi
vais e concursos. bem como de 
outras ativ1d8des no âmbito do 
presente Acordo, em particular 
a investigação em campos sele
cionados; 

d) a organização de manifes
tações culturais e artísticas, 
ta1s como exposições. mostras 
de filmes, programas de rádio 
e televisão e apresentações de 
teatro. dança e música de uma 
das Partes Contratantes no 
território da outra. inclusive 
em bases comerciais; 

e) a tradução e edição de o
bras de autores da outra parte 
Contratante, de reconheci do 
valor artistíco ou literário; 

f) o intercâmbio de liv~os. 
jornais. publicações e outros 
materiais; 

g) a organização de seminá
rios~ conferências e certames 
esportivos; e. 

h) a promoção da participação 
mútua em congressos e colóqui
os internacionais a serem rea
lizados em seus respectivos 
terri :t.órios. nos domínios a
brangidos pelo presente Acor
do. 

ARTIGO I II 

Cada Parte Contratante 
promoverá a divulgação da lin
gua, cultura, literatura e ci
vilização da outra. 

ARTIGO IV 

i) As Partes Contratantes 
concederão, na medida de suas 
possibilidades, vagas e bolsas 
de estudo em cursos de pós
graduaão de suas universidades 
para estudantes da outra Parte 
Contratante, em áreas de estu
do escolhidas de comum acordo. 

2) Os diplomas e títulos ex
pedidos por institu1ções de 
ensino superior de uma das 
Partes Contratantes terão va
lidade no território de outra, 
desde que preencham as condi
ções de equiparação exigidas 
pela legislaçao vigente em 
cada Parte Contratante. 

3) Cada uma das Partes Con
tratantes reconhecerá os cer
tificados, diplomas. títulos e 
graus acadêmicos outorgados em 
conseqüência da formação, do 
aperfeiçoamento ou da especia
lização em instituições da ou
tra Parte. Sobre o reconheci
ruento mútuo de graus acadêmi
cos. poderão ser concluídos 
acordos separados entre os ór
gãos competentes das Partes 
Contratantes. 
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ARTIGOS V 

,As Partes Contratantes esti
mularão a cooperação no âmbito 
das converções internacionais 
em vigor para ambas as Partes, 
bem como das organizações in
ternacionais das QUais sejam 
membros~ no que respeita aos 
domini.os abrangidos P.elo pre
sente ;Acordo. 

ARTIGO VI 

Para .a realização deste Acor
do. as Partes contratantes a
cordar.ão, na forma do Artigo 
VII, programas de intercãmbto 
que compreenderão atividades 
de cooperação, assim como as 
condições financeiras. entre 
outras, essenciais à sua con
cretização. 

ARTIGO VII 

i) A Parte Contratante brasi
leira designa o Ministério das 
Relações Exteriores como Coor
denador de sua participação na 
execução do presente Acordo, e 
a parte Contratante da Repú
blica Democrática Alemã desig
na, para o mesmo fim, o Minis
tério dos Negócios Estran
geiros. 

2) Aos Coordenadores caberá: 

a) analisar o desenvolvimento 
do intercâmbio e da cooperação 
bilateral nos domínio cultu
ral, educacional e esportivo; 
e 

b) examinar e a~rovar 
graruas de ;ntercambio 
tos no Artigo VI, e 
seu cumprimento. 

os pro
previs
avaliar 

3) Todas as ques'tões relatf
vas à execução dos programas 
de intercâmbio aprovados serão 
tratadas com os órgãos coorde
nadores. por intermédio das 
respecti.vas missões diplomá
ticas. 

ARTIGO VIII 

Universidades e outras insti
tuições de ensino superior, 
bem como outras entidades cul~ 
turais e esportivas. de ambos 
os pafses, que desejam coope
rar nos campos da cultura, da 
educaçã9 e dos esporte~ .. em 
conformldade com os princ1p1os 
e dispositivos deste Acordo, 
poderão, por via diplomática. 
celebrar Ajustes Complementa
res que visem à criação de 
programas de trabalho entre 
si. 

ARTIGO IX 

1) os nacionais da República 
Federativa do Brasil e os na
cionais da República 
Democrática A1emã, a serem en
viados ao abrigo do,pre~ente 
Acordo, deverão observar .as 
disposições legais do Estado· 

..,._ 
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que recebe e não poderão 
decicar-se a qualquer ativida
de alheia a suas funções sem a 
autorização prévia de ambas as 
Partes. 

2) As Partes Contratantes as
segurarão aos nacionais envia
dos ao abrigo do presente A
cordo, em conformidade com as 
suas disposições legais, as 
condições necessárias para o 
cumprimento integral das suas 
tarefas, e facilitarão seu a
cesso a entidades educacionais 
e culturais, arquivos e 
bibliotecas. 

ARTIGO X 

1) Cada Parte Contratante 
informará a outra. por nota. 
do cumprimento dos reguisitos 
legais internos necessarios à 
aprovação do P-resente Acordo. 
o qual entrará em vigor na 
data da segunda notificação. 

2) O presente Acordo permane
cerá em vigor por perfodo in
determinado, a menos que uma 
das Partes Cont~atantes o de
nuncie, por via diplomãtica. A 
denúncia surtirá efeito seis 
meses após a data da respecti-
va notificação. . 

3) A denúncia do presente A
cordo não afetará o cumprimen
to dos programas e projetes em 
execução ainda não concluídos, 
salvo quando as Partes Contra
tantes tenham acordado diver
samente. 

Feito em,Brasflia. aos 7 dias 
do mês de março de i990. em 
dois exemplares originais, nas 
1ínguas portUQUesa e alemã, 
fazendo ambos os textos igual~ 
mente Té. - Pelo Governo da 
República Federativa do Brasil 
-'- Rober-to de Abl"flu Sodré.· -
pe1o Governo da República 
Democrática alemã Werner ·Ha
enold. 

(A Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional) 

PROdETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 52, DE 199D 

(NO 240/90, na 
Câmar-a dos Deputados) 

Api"'OVa o texto do convênio 
COmer-ei al , cel ebMOdo entre o 
Govemo da Repúb 1 i ca Feder-a
tiva do Br-as i 1 e o Govel'f10 
da Repúb 1 i ca de Cuba, em 
Br-asfl ia, a 16 de autubr-o de 
. 19!19. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. iA Fica aprovado o texto 
do Convênio Comercial. cele
brado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Cuba. 
em Brasil ia, a 16 de outubro 
de 1989. · 
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Parágrafo único. Ficam sujei
tos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atas que 
possam resultar em revisão do 
referido Convénio, bem como 
quaisquer ajustes complementa
res que. nos termos do art. 
49. inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou 
compromissos Qravosos ao pa
trimónio nacional. 

Art. 2~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua publicação .. 

MENSAGEM N• 440, DE 1990 

Excelentfssimos Senhores Mem
bros do Congresso Nacional 

Em conformidade com o dispos
to no artigo 49, inciso I, da 
Constituição Fede~al, tenho a 
honra de submeter à elevada 
consideração de Vossas Exce
lências acompanhado de Exposi
ção de Motivos do Senha~ Mi
nistro· de Estado das Relações 
Exteriores, o texto do Convê
nio Comercial, celebrado entre 
~;e~v~6n~r~~i~e~ú~l~;ee~~~e.r~; 
República de Cuba, em Brasí
lia, a 16 de outubro de 1989. 

2. O referido instrumento es
tabelece regras básicas do re
lacionamento entre os dois 
paises no campo comercial e 
institui uma Comissão Mista de 
Comé~cio Exterior para assegu
rar a execução do Convênio e 
examinar questões relativas ao 
desenvolvimento do intercâmbio 
entre o Brasil e Cuba. 

Brasília, 30 de maio de 1990. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DEC
LA/DA!/DCS/118/XPROLOOGILL, 
DE 25 DE 

MAIO DE 1990. DO SENHOR MI
NISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES. 

A sua Exce1ência o senhor Fer
nando Collor, Presidente da 
Repúb1 ica. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à 
alta consideração de Vossa Ex
celência a anexa mensagem ao 
Congresso Nacional relativa ao 
exame e eventual aprovação do 
Convênio Comercial entre o 
Brasil e Cuba, assinado em 
Brasflia. a 16 de outubro de 
1989 . 

2. O referido instrumento es
tabelece regras básicas do re
lacionamento entre os· dois 
paises no campo comercial e 
institui uma Comissão Mista de 
Comércio Exterior para assegu
r~r a execução do Convênio e 
examinar questões relativas ao 
desenvolvimento do intercâmbio 
entre o Brasil e Cuba. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência 
Senhor Presidente, os protes~ 
tos 9o meu ma 1 s profundo 
respe 1 to~ - Francisco Rezek.. 

CONV~NIO COMERCIA~ ENTRE O 
GOVERNO DA REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

E Q GOVERNO DA 
REPUBLICA DE CUBA 

O Governo da República Fede
rativa do Brasil 

o Governo da República ae 
Cuba (doravante denominados 
"Partes Contratantes"). 

Tendo em vista que ambos os 
países são membros do Acordo 
Geral ~obre Tarifas Aduaneiras 
e Comercio, em conformidade 
com o qual se ~eQerá o seu in
tercâmbio comercial bilateral; 

Animados pelo propósito de 
~ortalecer e desenvolver as 
relações comercia1s entre am
bos os países em bases de i
gualdade e de interesse mútuo; 

Desejosos de encetar a coope
ração económica e o intercâm
bio comercial com base nos 
princípios de soberania e in
dependência nacionais. e 

Coincidentes com os princí
pios da Carta da organização 
das Nações Unidas e o espír1to 
de InteQração Latino Ame
r-icana; 

·Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes 
esforçar--se-ão para promover 
e incrementar o comércio mú
tuo, em conformidade com os 
termos deste Convênio e em 
consonância com as leis e 
regulamentos vigentes em 
seus respectivos paises. 

ARTIGO II 

1. Para fins de Comércio a 
que se refere o presente Con
vênio. cada Parte Contratante 
estenderá à outra Parte o tra
tamento de 11 Nação Mais 
Favorecida" com respeito a: 

Direitos aduaneiros e ou
tros gravemos e im~osto~ que 
incidam ou se ref1ram a im
portação e à exportação; 

regulamentos e formali
dades aduaneiras que digam 
respeito à exportação e à 
importação. 

2. A~ disposições do presente 
artigo não se aplicarão às 
vantagens. isenções ou facili
dades que cada Parte Contra
tante cangedam cu venha ~ 
concedeu; 
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a} a paises llmitrtifes, a fim 
Oe facilitar o comércio 
fronteiriço; 

b) aos demais membros da zona 
de livre comércio, união adua
ne·i ra de acordo e integração 
econOmicas de que seja parte 
integrante; 

~c) em decorrência de acordos 
comerciais mu\tilaterias entre 
países em desenvolvimento dos 
quais uma das Partes Contra
tantes não Participe. 

ARTIGO III 

1. As trans8ções comerciais 
realizadas por pessoas natu
rais ou jurídicas brasileiras 
e organizações cubanas compe
tentes, legalmente autorizadas 
a realizar operações de comér
cio exterior, ajustar-se-ão"às 
disposições do presente Convê
nio, procedendo, quando neces
sário, às consultas menciona
das no Arti~o !V, bem como às 
disposições 1 ega is ·V i gentes em 
cada pa1s. 

2. As condições esti~uladas 
em cada ope~açao comercial se
rão registradas nos respecti
vos contratosT 

ARTIGO IV 

1~ o comércio entre ambos os 
pa1ses se efetuará segundo as 
disposições do Artigo II do 
presente Convênio, com base 
nos produtos primários, manu
faturados e elaborados. 
origináriose procedentes dos 
territórios das Partes Contra
tantes. 

2. Qualquer das Partes Con
tratantes poderá indicar à ou
tra os produtos de seu inte
resse .para o desenvolvimento 
do· intercâmbio comercial. 

ARTIGO V 

Para a reexportação das mer
cadorias objeto do intercâmbio 
abrangido pelo presente Convê
nio, as_ empresas envolvidas 
deverão consultar e obter a 
autorização prévia das autori
dades competentes do pafs de 
origem das mercadorias. 

ARTIGO VI 

Tendo em conta as possibili
dades e as necessidades das 
economias nacionais de ambos 
os países, as Partes Contra
tantes fomentarão e apoia~ão, 
por todos os meios ao seu al
cance, as empresas e/ou orga
nizações competentes de seus 
respectivos países na celebra
ção de contratos de compra e 
venda de bens e serviços com 
intenção de alcançar progres
sivamente um intercâmbio dinâ
mico e de mútuo benefício. 

ARTIGO VII 

As Partes Contratantes se 
comprometem a proteger. de a
cordo com as suas próprias le
gislações e com o disposto nos 
Co~vênios ~nternacionais fir
mados por ambos ;• os di rei toS 
de propriedade indust~ial em 
seus respectivos t~r~itórios 
contra formas deslea1s de con
Corrência associadas à•· apro
priação fraudulenta de marc~s 
de produtos originários da ou
tra Parte Contratante, por 
meio dá proibição da importa
ção e da fabri~ação, circula
ção ou venda de produtos ~ue 
levem marcas. nomes geográfi
~os, ou qualque~ outro sihal 
que constitua indicação falsa 
sobre a origem ou a procedên
cia do produto. 

ARTIGO VIII 

As Partes Contratantes, em 
conformidade co~ as respectl
vas leis e regulamentos de im
portação e exportação. autori
zarão a livre importação e ex
portação de: 

a) amostras. de mercadorias e 
materiais publicitários desti

.nados à promoção de compras e 
à propaganda comercial; 

b) objetivos e mercadorias 
destinados à apresentação nas 
feiras e exposições interna
cionais programadas para o 
território de cada ·uma das 
Partes Contratantes. 

ARTIGO IX 

A fim de alcançar os objeti
vos _do presente Convênio. as 
-Partes Contratantes procurarão 
estimular periodicamente. a
través de seus organismos com
petentes, o intercâmbio de in
formações sobre possibilidades 
comercfais em seus mercados 
para os produtos de exportação 
de outra Parte, ai incluídos 
dados estatísticos e outras 
ihformações que possibilitem ci 
fluxo estável e crescente das 
relações comer.ciais, a médio e 
longa prazo. 

ARTIGO X 

ca9a Parte Contratante procu
rara, de acordo com as suas 
respectivas legislações e a-· 
través das entidades competen-
tes. -facilitar o registq>. a 
prorrogação e a transferência 
de titularidade das marcas, 
patentes e nomes comerciais 
das mercadorias procedentes da 
outra Parte contratante; 

ARTIGO XI 

A fim de contribuir para os 
objetivos deste Convênio, cada 
Parte Contratante facilitará, 
segundo as leis e regulamentos 
em vigor, o intercâmbio de de-
1 egações comer. c i a is e de r e-
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presentantes dos Organismos 
técnicos de comércio exterior. 
com vistas a ampliar os conhe
cimentos do comércio e da pro
moção de exportações. 

ARTIGO XII 

AS disposições -do p~esente 
Convênio não se~ão inte~preta
das com impedimentos para a 
adoção e cumprimento de medi
das destinadas à: 

a) aplicação de 1eis'e r~gu
lamentos de segu\ança; 

b) regulamentação das impor
tações e exportações de armas, 
mu~ições e outros materiais de 
guerra; 

c) identi:fica_ção da qual idade 
dos produtos e de normas 
sanitárias. 

ARTIGO XIII 

Os pagamentos das operações 
comerciais decorrentes do in
tercâmbio comercial objeto do 
presente Convênio se efetuaráo 
em conformidade com o que for 
acertado pelas empresas e/ou 
organizações ~e cada. país le
galmente autor1zadas a efetuar 
·operaçQes de comércio exte" 
-rior. efn consonâncfa com a le
gislação· vigentes em cada Par
te Contratante .. 

ARTIGO XIV 

1. A fim de assegurar a exe
cução do presente~Convênio, e 
de examinar questOes rela.tiva·s 
ao desenvolvimenko do comércio 
entre ambos os paíseS. as Par
tes Contratantes ~e comprome
tem a estabelecer uma .Comissão 
Mista de Comércio Exte~ior que 
se reuni-rã alternadamente no 
Brasil e em Cuba, de ac6rdo 
com ~ so 1 i c i_ tação de qua 1 quer· 
das Partes Contratarítes·. cl,lr
sada com pelo menos três meses 
de antecedênc.i a. 

2. A Comissão Mista terá as 
seguintes atribulções: 

a) analisar as ~elações co
merciais, entre ambos os paí
ses e adotar as recomendações 
necessárias· para o seu 
desenvolvimento; 

b) eXaminar as facilidades 
que as Partes estejam em con
dições de of~recer-se mutua
mente para a assinatura de 
contratos comerciais, e ·· 

c) eXamina-r as dificuldades 
que surgirem na implementação 
deste convênio e tomar as me
didas necessárias· para sua 
eliminação._ · 

d) analisar as questões de 
interesse comum no âmbito das 
negociações económicas inter
nacionais. aí inckuídos os 
convênios internacionais de 
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produtos de_base, ·e no tocante 
a cooperaçao e a integração 
regional da América Latina e o 
Caribe. · 

ARTIGO XV 

1. o presente Convênio 
entrará em vigor na data em 
que as Partes Contratantes se 
comunicarem, por via 
diplomática, a conclusão dos 
procedimentos: dos estipula em 
cada pais. 

2. o presente Convênio terâ 
vigência de trés anos e será 
automaticamente prorrogado por 
períodos anuais sucessivos. a 
menos que uma das Partes Con
tratantes comunique à outra, 
por escrito e com pelo menos 
três meses de antecendência, 
sua decisão de dá-lo por 
terminado. 

3. As disposições do presente 
Convênio continuarão em vigor 
para todas as operações comer
ciais que hajam sido formali
zadas antes do seu término. 

feito em Brasília, aos 16 
dias de mês de outubro de 
1989. em dois exemplares em 
português o castelhano, sendo 
ambos ou textos autên~icos. 
Pelo Governo da República Fe
derativa do Brasil~ - Paulo 
Tarso Flecha de Lima. -

Pelo Governo da República de 
Cuba: Ricardo Cabr1sas Ruiz. 

LEGISLAÇÃO CITAQA 
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 

Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 

oo Poder Legts1at1vo 

Art. 49. É da competência ex
clusiva do Congresso Nacional 

I -resolver definitivamente 
sobre tratados, acordos ou 
atas internacionais que encar
gos ou compromissos acarretem 
gravosos ao património 
nacional . 

(Á Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional). 
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 53, CE 1990 

(N~ 162/89, 
na Câmara dos Deputados) 

Aprova o a to que renova a 
cohcessão outorgada à Aeco
faba Radiodifusão Ltda., 
para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Riacho 
de Santana, Estado da 
Bahla. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica aprovado o.ato 
Que renova por 10 (dez) anos~ 
a partir de 31 de agosto de 
1989, a concessão outorgada à 
Aecofaba Radiodlfusão Ltda.~ 
para explorar, sem direito de 
exclusividade, na cidade de 
Riacho de Santana, Estado da 
Bahia, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média. 

Art. 2~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua publicação, 

MENSAGEM N~ 511, OE 1989 

Exce-lentíssimos senhores mem
bros do Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 49, in
ciso XII, combinado com § 1~ 
do artigo 223, da Constituição 
Federal, tenho a honra de sub
meter à apreciação do Congres
so Nacional, acompanhado de 
exposição de motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comuni
cações. o ato constante do De
creto nA 98.110, de 31 de a
gosto de 1989, publicado no 
Diário Oficial da União do 

dia 4 de setembro de 1989, que 
woutorga concessão à Aecofaba 
Radiodifusão Ltda .• para ex
plorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cida
de de Riacho de Santana, Esta
do da Bahia". 

Brasília, 8 de setembro de 
1989. - uosé Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N~ 124-
89, DE 23 OE AGOSTO DE 1989, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES: 

Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República, 

De conformidade com as atri
buições legais e regulamenta
res cometidas a este Ministé
rio, determinei a publicação 
do edlta1 n~ 32/89, com vistas 
à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em onda 
média. na cidade de Riacho de 
Santana, Estado da Bahia. 

2. No prazo estabelecido pela 
lei, acorreu apenas a Aecofaba 
Radiodifusão Ltda. 

Os órgãos competentes deste 
Ministério concluiram no sen-

t1do de gue. ~ob os aspectos 
tecnico e Ju;id1co, a enttdade 
proponente satisfez às exigên
cias do Edital e aos requisi
tos da legislação específica 
de radiodifusão. 

Nessas condições, à vista da 
entidade que se habilitou à 
execução do serviço objeto do 
edital (quadro anexo), tenho a 
honra de submeter o assunto a 
Vossa Excelência. para fins de. 
decisão, ~nosrtermos do artigo 
16 e seus paragrafes do Regu
lamento dos Serviços de Radio~ 
difusão, com a redação dada 
pelo Decreto n~ 91.837, de 25 
de outubro de 1985. O ato de 
outorga somente virá a produ
zir seus efeitos legais após 
deliberação do ConQresso Na
cional, na forma do parágrafo 
terceiro, do artigo 223, da 
Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência 
meus protestos do mais profun
do respeito. -Antônio Carlos 
Magalhães 

DECRETO N~ 98.110, 
DE 31 DE AGOSTO DE 1989 

outorga concessão à Aecofa
ba Radlodifusão Ltda., para 
explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, 
na cidade de Riacho de San
tana, Estado da Bahia. 

O Presidente da República, 
usando das atribuições que lhe 
conferem o artiso 84. item IV, 
da Constituição, e o artigo 29 
do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo 
Decreto n~ 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, çom a redação 
dada pelo Decreto n~ 88.067, 
de 26 de janeiro de 1983, e 
tendo em vista o que consta do 
Processo MC n~ .............. . 
29000.003044/89, (Edital n~ 
32/89), decreta: 

Art. 1~ Fica outorgada con
cessão à Aecofaba Rdiodifusão 
Ltda., para explorar. pelo 
prazo de 10 (dez) anos. sem 
direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Ria
cho de Santana, Estado da 
Bahia. 

Parágrafo único: A conceSsãO 
ora outorgada reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomu
nicações. leis subseqüentes. 
regulamentos e obrigações as
sumidas pela outorgada em sua 
proposta. 

Art. 2~ Esta concessão somen
te produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma do artigo 
223, pará~rafo terceiro, da 
Constituiçao. 



T 
' 

l 
l 

L 

Quarta-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NAciONAL (Seçao li) Outubro de 1990 5855 

Art. 3~ O contrato decorrente 
desta concessão deverá ser as
sinado dentro de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de pu
blicação da deliberação de que 
trata o artigo anterior, sob 
pena de se tornar nulo, de 
pleno direito, o ato de outor
ga. 

Art. 4~ Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publica
ção. 

Brasflia 31 de .agosto de 
1989; 168~ de Independência e 
101R da República. - ~OSE SAR
NEY - Antônio carlos 
Magalhães. 

SUBCHEFIA PARA 
ASSUNTOS PARLAMENTARES-5AP 

Referência: 

E. M. N,g, 124,-'89. 

Origem: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Serviço 
Local 
Fr~qüência 
Potência 

Ministério das Comunicações. 

Assunto: 

Decreto n,g, 98.110, de 31 de 
agosto de 1989. que "Outorga 
concessão à Aecofaba Rd1odifu
são Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Ria
cho de Santana. Estado da 
Bahia 11 ~ 

D.O.U do dia 4 de setembro de 
1989. 

, Documento: 

- Mensagem; 

2 - E-.M. supra; 

3 - Texto do Decreto; 

4 - Processo ; e 

5 Aviso.Publ icado 
no 0.0. de 5 de maio de 1989 

EDITAL N° 32/89-GM 

Recebimento de propostas para 
a execução e exploração de 
serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de 
Riacho de Santana, Estado da 
Bahia. 

o Ministro de Estado das Co
municações. tendo em vista o 
dlsposto no artigo 1 2 do De
creto n 2 70.558. de 18 de maio 
de 1972, e de acordo com as 
normas estabelecidas no ReQu-
1amento dos Servfços de Radlo
difusão em vigor, torna públi
co que, transcorridos 45 
(quarenta e cinco) dias~ con
tados do dia seguinte ao de 
publicação deste Edital no 
Diário Oficial da União, 
estará recebendo pelo prazo de 
15 (quinze) dias, propostas 
para a execução e exploração 
de serviço de radiodifusão so
nora, com as caracterfsticas e 
condições que se seguem: 

Onda Medla 

..Jiurna 
:Noturna 

Riacho de Santa-BA 
1460 khZ 

1 kW 

5. 

6. 
7. 

Sistema irradiante 
0,25 kw 
Onidfrecfonal 
055 m 5.1 altura da Torre 

Capital minimo exigido 
Horár1o de func1onamento 

200 (duzentas) mvp 
11 imitado 

As demais condições deste E
dital fazem parte do processo 
que lhe deu origem e 
encontram-se à disposição dos 
interessados na Diretoria Re
gional do Dentel, em Salvador
SA, situada no Centro Empresa
rial Metropolitano. Quadra c. 
Lote 7. Av~ Magalhães Neto
Bairro Pituba, onde seus re
presentantes legais deverão 
entregar suas propostas. 

Brasf1ia. 3 de maio de 1989. 
Antônio Carlos Magalhães. 

CONDIÇÕES DE EDITAL PARA 
EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO 

DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO 

- Entrega das propostas 

As entidades interessadas na 
execução e exploração do ser
viço de radiodifusão deverão, 
por seu representante legal, 
apresentar suas propostas du
rante o horário de expediente, 
na Diretoria Regional do Oen
te1 em Salvador, no Centro Em
presarial Metropolitano, Qua
dra C, Lote 7 - Av. Magalhães 
Neto- Bairro Pituba. 

2 Documentos Relativos à 
Entidade 

2.1 - Requerimento dirigido 
ao Ministro das Comunicações: 

2 _ 1 . 1 No requer i menta 
deverá constar o endereço para 
correspondência. 

2.2 -Ato constitutivo e al
terações subseqüentes, com as 
respectivas comprovações de 
registro ou arquivamento ti ... 
repartição competente. 

2.2.1 Do ato constitutivo 
ou de suas alterações deverão 
constar dispositivos declaran
do expressamente que: 

2.2.1.1- A entidade tem corno 
objetivo a execução do serviço 
de radiodifusão. 

2.2.1.2 -Tratando-se de so-
ciedades anónimas, que: 

2. 2. 1 . 2 . 1 as ações repre-
sentativas do capital social 
são incaucionáveis a estran
geiros ou pessoas juridicas e 
inalienáveis a estrangeiros. 

2.2.1 .2.2- nenhuma alteração 
estatutária poderá ser reali
zada sem prévia autorização do 
Ministério das Comunicações. 

2.2.1 .3 -Tratando-se de so
ciedades por cotas de respon
sabilidade limitada, que: 

2.2.1.3.1 as cotas repre-
sentativas do capital social 
são inalienáveis e 
i ncanci onáv_ei s a estrangeiros 
ou a pessoas juridicas; 

2.2.1.3.2- nenhuma alteração 
contratual poderá ser realiza
da sem a prévia autorização do 
Ministério das Comunicações; 

2~2.1.4 Tanto no caso de 
sociedade anõnima, como no de 
por cotas de responsabilidade 
limitada, que: 

2.::L1.4.1 -os administrado
res deverão ser brasileiros 
natos ou naturalizados há mais 
de 10 anos e a sua investidura 
nos cargos somente poderá o
correr depois de terem sido 
aprovados pel"o Ministério das 
Comunicações. 

2.2.2 -No estatuto de Funda
ção deverá constar dispositi
vos relativos, apenas, aos su
b.i. tenS 2 . 2 , 1 . 1 , 2. 2. 1 . 2. 2 e 
2. 2.-1 . 4. 1. 

2.2.3 -As sociedades anõni
_mas ainda não executantes do 
serviço de radiodifusão deve
rão apresentar, junto com seu 
estatuto, o quadro societário 
atualizado constando o número, 
o valor e o tipo das ações de 
cada sócio. _ 

2.3- Relação Anual de Infor
mações Sociais (RAIS), como 
prova de cumprimento da legis
lação trabalhista referente à 
observância da proporcionali
dade de brasileiros na entida
de. 
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2.4- Certidão de quitação de 
tributos federais. exceto 
quando se' tratar de microem
presa. 

2~4.1 Os documentos enume-
rados nos itens 2.3 e 2~4 não 
precisarão ser apresentados 
pelas entidades que não tenham 
ainda iniciado suas ativida
des. 

2.5 -Declaração firmada pe
los administradores, conforme 
Anexo I. 

3 Documentos Relativos a 
cada Cotista ou Acionista 

3.1 Prova da condição de 
brasileiro, feita mediante a
presentação de qualquer um dos 
seguintes documentos: certidão 
de nascimento ou casamento. 
certificado de reservista, ti
tulo de eleitor. carteira pro
fissional ou de identidade, 
certificado de naturalização 
expedido há mais de 10 anos e, 
para os portugueses, reconhe
cimento de igualdade de direi
tos civis ou prova de residên
cia permanente no Pais. 

3.1.i Fica dispensado da 
apresentação da prova de que 
trata o 1tem acima, quem per
tencer ao quadro societário de 
entidade executante de serviço 
de radiodifusão. 

4 Documentos relativos a 
cada Administrador. 

4 . 1 Prova da condição de 
brasieliro. mediante apresen
tação de qualquer um dos docu
mentos indicados no "item 3.1. 

4.1.1 Fica dispensado da 
apresentação da prova de que 
trata o item anterior. quem 
pertencer ao quadro diretivo 
de entidade já executante do 
serviço de radiodifusão. 

4.2 -Certidão dos Cartórios 
distribuidores Cfvis, Crimi
nais e do de Protestos de·Ti
tulos, dos locais de residên
cia nos últimos 5 (cinco) a
nos, bem assim das localidades 
onde exerça ou haja exercido, 
no mesmo período, atividades 
econômicas. como administra
dor. 

4.3 - Prova do cumprimento 
das obrigações eleitorais, me
diante certidão fornecida pela 
Justiça Eleitoral .. 

4.4- Declaração assinada por 
todos os dirigentes, conforme 
Anexo II. --

4.5 Todos os documentos, 
com exceção dos que tenham va
lidade predeterminada e dos 
comprovantes de nacionalidade, 
deverão ser firmados. exp-edi -
dos ou revalidados em data não 
superior a 60 (sessenta) dias 
da sua apresentação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secao ID Quarta-feira 24 

5 - Demonstração de Recursos 
Técnicos 

A demonstração dos recursos 
técnicos a que se refere o n~ 
5 do item I do artigo 14 do 
Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, com a redação 
dada pelo Decreto n~ 
91 .837/85, deverá ser feita 
mediante indicação das carac
terísticas do transmissor e do 
sistema i_rrad'iante (Anexo II'I) 
que a entidade pretende utili
zar nas suas instalações, 
compreendendo: fabricante, 
tipo e modelo destes equipa
mentos. 

6 Capital mínimo exigido 
para o empreendimento 

6.1- O capital mfnimo exigi
do para o empreendimento de 
que trata e alfnea "C", § 1~ 
do artigo 11 do Recrutamento 
dos Serviços de Radiodifusão, 
com a redação dada pelo Decre
to n~ 91 .837/85, é calculado 
em função da potência ou, no 
caso de FM, da classe da esta
ção, conforme tabela abaixo~ 
fixada pela Portaria MC n 
316, de 11 de novembro de 
1985. 

Estações de Radiodifusão Sono
ra em onda média, onda curta e 
onda tropical 

6. 1 . 1 · - Estações de potência 
até 500 w, exclusive 100 (cem) 
vezes o maior Valor de Refe
rência: 

6.i.2 Estações de potência 
compreendida entre soo w, ex
clusive. e 1 kw, inclusive -
200 (duzentas) vezes o maior 
Valor de Referência; 

6.1.3 -Estações de potêncla 
compreendida entre 1 kw. ex
clusive, e 5 kw, inclusive-
500 (quinhentas) vezes o maior 
Valor de Referência; 

6.1.4 -Estações de potência 
compreendida entre 5 Kw, ex
clusive, e 10 kw, inclusive-
1000 (mil) vezes o maior Valor 
de Referência; 

6.1.5 - Estações de potência 
compreendida entre 10 kw, ex
clusive, e 25 kw, inclusive-
2500 (duas mil e quinhentas) 
vezes o maior v~. lor de Refe
rência; 

6.1.6 Estaçõés de potência 
compreendida entre 25 kw, ex
clusive. e 50 kW, inclusive-
5000 (cinco mil) vezes o maior 
Valor de Referência; 

6.1.7 -Estações de potência 
·superior a 50 kw. e 7000 (sete 
mil) vezes o maior Valor de 
Referência": · 

Estações de Radiodifusão sono
ra etn Freqüência ModUlada -
FM 

6. 1 . 8 - Estações classe "C" -
100 (cem) vezes o maior ·valor 
de Referência; 

6.i.9- Estações classe "B"-
200 (duzentas) vezes o ~aior 
Valor de Referência: 

6.1 .10 - Estações classe "A" 
- 500 (quinhentas) vezes 0 
maior Valor de Referência; 

6.1.11 - Estações classe 
t1Especia1'1

- 1000 (mil) vezes 
o maior Valor de Referência; 

Estações de Radiodifusão de 
Sons e Imagens (televisão) 

6.1.12- Estações de potência 
até 21 kw, exclusive 1500 (mil 
e quinhentas) vezes o maior 
Valor de Referência; 

6.1.13- Estações de potência 
compreendida entre 2 ~kw, in
clusive e 10 kw. exclusive-
2500 (duas mil e quinhentas) 
vezes o ma i o r Va 1 or de Refe-
rência; 

6.1 .14- Estações de potência 
compreendida entre 10 kw, in
clusive e 25 kw, exclusive-
5000 (cinco mil) vezes o maior 
Valor de Referência; 

6.1 .iS- Estações de potência 
igual ou superior a 25 kw -
7500 (se.te m11 e quinhentas) 
vezes o ma1or Valor de 
Referência. 

6.2 - Os valores estabeleci
dos na mencionada Portaria MC 
n~ 316/85, referem-se a cada 
nova concessão ou permissão 
pretendida, considerada isola
damente, e o valor de referên
cia, a ser considerado para o 
cálculo. é o vigente na data 
da publicação do Edital. 

7 - A Demonstração de 
nib11idade d~ Recurso~ 
ceiros poderá ser feita 
guinte forma: 

Dispo
Finem
da se-

7.1 --No caso de entidade a
inda não executante do serviço 
de radiodifusão; 

7.1.1 -quando o capital so
cial da entidade for igual ou 
superior ao valor do capital 
mínimo exigido para o empreen
dimento e estiver to~almente 
integralizado ou prevista, nos 
ates constitutivos a integra
lização até a data de en~rada 
em funcionamento da estaçao: 

7.1.1.1 -Prova de depósito~ 
em banco ou outra instituição 
financeira, de, no mínimo. 50% 
(cinqOenta por cento) do valor 
correspondente ao capi ta 1. ex i
gtdo para o empreendime~to. 

Observação: S~ a entidade 
participar de ma1s de um Edi
tal deverá, para cada um de
les. apresentar, além do depó
sito de 50% (cinqQenta por 

f 

.. 
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cento) do capital, declaração 
de compromisso de realização 
de aumento do capital social 
de mais o valor do capital mí
nimo exigido para cada um dos 
serviços pretendidos (modelo 
IV): 

7.1.2 Quando o capital so-
cial for inferior ao capital 
mínimo exigido para o empreen
dimento ou for iQual ou supe
rior. mas não estiver total
mente integralizado. nem bre
vista a sua integralização até 
a data do inicio de funciona
mento da estação: 

7.1.2.1 -Prova de depósito, 
em banco ou em instituição fi
nanceira, de, no mínimo, 50% 
(cinqüenta por cento) do valor 
correspondente ao capital exi
gido para o empreendimento; 

7.1.~.2 - .Oemonstração de 
disponibilidade de crédito 
bancário ou de garantia de fi
nanciamento, feita at~avés de 
documentos fornecidos pelas 
instituições próprias ou de 
financiamento concedido pelo 
fabricante dos equipamentos. 
de forma a completa~ o valor 
do capital mencionado no subi
tem anterior, até atingir, no 
minimo. o total do capital e
xigido para o empreendimento; 

7.2 No caso de entidade e-
xecutante do serviço de 
radiodifusão: 

7.2.1 -Quando o capital so
cial totalmente integralizado 
for igual ou superior à soma 
dos valores fixados na Porta
ria MC nA 31.6/85, para cada um 
de seus serviços, acrescida de 
quantia exigida para o novo 
empreendimento, a entidade 
fica isenta da demonstração de 
disponibilidade de recursos 
financeiros. 

7.2.2 -Quando o capital so
cial for inferior- ao capital 
mfn1mo exigido para o empreen
dimento (escolher- uma das op
ções abaixo indicadas): 

Primeira: a) prova de depósi
to. em banco ou outra insti
tuição finanCei~a. de, no mf
nimo 50% (cinqüenta por cento) 
do valo~ correspondente ao ca
pital exigido para novo empre~ 
en~i·mento; 

b) minuta de alteração dos 
atos constitutivos para eleva
ção do capital social, a ser 
aumentado de mais o valo~ 
necessário para o novo empre
endimento," na qual conste que 
a sua - integral izac;.ão total 
será efetivada até a data pre
vista para a entrada em fun
cionamento da estação; 

Segunda: a) prova de depósi
to. em banca ou em outra ins
tituição financeira, de. no 
mfnimo 50% (cinqOenta por- cen-

to) do valor correspondente do 
capital exigido para novo em
preendimento; 

b) demonstração de disponibi
lidade de crédito bancário ou 
de garantia de financiamento, 
feita através de docume~tos 
fornecidos pelas instituições 
pró~rias ou de financiamento 
concedido pelo fabricante dos 
equipamentos, de forma a com
pletar o valor do capital men
cionado no subitem anterior. 
até atingir, no mínimo. o to
tal do capital exigido para o 
empr-eendimento; 

7.3 -Sendo a pr-oponente uma 
fundação, executante do servi
ço de radiodifusão ou não.- a 
comprovação dos recursos 
poderá ser feita de uma das 
seguintes maneiras: 

~rimei~a: a) prova de 
to, banco ou em outra 
tuição financeira, de. 
nimo 50% (cinqOenta por 
do valor correspondente 
pita1 exigido para novo 
endimento, e. 

depósi-
1nsti
no mi
cento) 
ao ca-
empre-

b) demonstração de disponibi
lidade de crédito bancário ou 
de garantia de financiamento, 
feita através de documentos 
fornecidos pelas instituições 
próprias ou de financiamento 
concedido pelo fabricante dos 
equipamentos, ou através de 
outros meios que demonstram a 
complementa~ão do valor. total 
do capfta1 exigido para o 
empreendimento. 

Segunda: ~rova de depósito, 
em banco ou outra instituição 
financeira, do total do valor 
cor-respondente ao capital exi
gido para o emp~eendimento. 

7.4 Os financiamentos com 
os fabricantes dos equipamen
tos ou com estabelecimentos de 
crédito nacionais não poderão 
se~ contratados por prazo su
perior a 10 (dez) anos: 

8 Quadro complementar ã 
proposta 

8.1 ~ A entidade deverá apre
sentar, em complementação à 
sua proposta, o quadro (Anexo 
V), para os fins das 
alíneas a, b, c. d, e. e i do 
§ i~ do artigo i6. do Regula
mento dos Serviços de Radiodi
fusão, com a redação que lhe 
foi dada pelo Decreto n~ 
91.837, de 25 de outubro de 
1985. 

9 - Pf"Cgramação 

9. 1 Para efeito de preen-
·ch i mente dos i tens '7 e 8 do 
Anexo v, constantes· do item 
anterior, a proponente deverá 
elaborar seus programas educa
tivos. artísticos. culturais e 
informativos, com observância 
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aos principias· enunciados no 
artigo 22i da Constituição. 

10 - Disposições Finais 

10.1' -Os documentos deverão 
ser apresentados, preferen
cialmente. em originais legí
veis facultada a ~eprodu~o 
fotostática desde que as c6-
pias sejam autenticadas e le
giveis; 

10.2 - A aceitação das pro
postas não implicará na obri
gatoriedade da outorga. poden
do o Edital ser cance1ado por 
interesse da administração. 
mediante ato do Ministro das 
Comunicações, nos termos do 
ãrt1go 12 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, sem 
que as proponentes tenham di
reito a qualquer reclamação ou 
indenização. 

10.3 . Constatada falta ou 
incorreção na documentação que 
acompanha a proposta; o Dentel 
poderá conceder um prazo de 
até 15 dias à ~roponente para 
supri-la. 

10.3~1 - Nos Estados do Ama
zonas, Acre, Par-á~ Rondônia, 
Amapá e Roraima, a exceção de 
suas capitais. o prazo poderá 
ser de até 30 dias. a critério 
do Oentel. 

10.4 O Ministro de Estado 
das Comunicações poderá auto
rizer a juntada de documentos 
ao processo das proponentes e 
determinar seu reestudo. 

AECOFA8A RADIODIFUSÃO LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

Joaquim de Oliveira Nogueira. 
brasileiro, casada, técnico 
Agrfcola, residente e domici
liado à rua 13 de A~osto s/n 
na Cidade de R1acho de 
Santana-Ba., portador da Cédu
la de Indentidade n~ 
2.247.670, expedida pela Se
cretaria de Segurança Pública 
do Estado da Bahia e CIC 
264039005-87 - Maria da Glória 
Melo, brasileira, solteira, 
professora, res·i dente e dom i
ciliada à Pça Mons. Tobias n~ 
305, na Cidade de Riacho de 
Santana-Ba., portadora da Cé
dula de Identidade n$ 935.263, 
expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado da 
Bahia e do CIC n~ 106-.692.055-
91 Tito Eugenio Cardoso de 
Castra. brasileiro. casado, 
Bioquimico, residente e domi
ciliado à rua Felinto MOller, 
na Cidade de Riacho de 
Santana-Ba .. portador da Cédu
la de Identidade n~ 1.397.126, 
expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública-Ba .. e CIC 
n~ 131.585.545-38 Valdemir 
Silva Rocha, brasileiro. casa
do. Téc. Contabilidade, resi
dente e domiciliado à rua 
Monas. Tobias 296 na Cidade de 
Riacho de Santana-Ba., porta-
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dor da Cédula de Identidade n~ 
614.157, expedida pela Secre
taria de Segurança Pública do 
Estado da Bahia e CIC n~ 
025.465.665-04: constituem, 
entre sf e na melhor forma de 
direito, sociedade Comercial 
por quotas de responsabilidade 
limitada, cujos negócios e 
condições serão regidos pelas 
~láusulas, a saber: 

CLÁUSULA I 

A sociedade terá como denomi
nação: 

AECOFABA R4DIODIFUSÃO LTDA 
CLAUSULA II 

A sociedade tem como sede e 
foro a Cidade de Riacho de 
Santana Estado da Bahia, com 
endereço à rua Sitio São Fe1ix 
sfnR. 

CLÁUSULA III 

A sociedade se propõe a exe
cutar e explorar o serviço de 
Radiodifusão Sonora e/ou de 
sons e Imagens - Televisão, 
mediante concessão e/ou Per
missão do Ministério das Comu
nicações. na forma da Lei e 
Legislação vigentes a saber: 

Sons e Imagens Televisão 

Onda Média AM 

FreqUência Modulada FM 

Onda Tropi ca 1 OT 

CLÁUSULA IV 

Os objetivos expressos da so
ciedade se identificam com o 
que dispõe o artigo 3.s~. 
(terceiro), do Decreto n.s~. 
52.795, de 31 de outubro de 
1963, que instituiu o Regula
mento do Serviço de Radiodifu
são (R. S. R.) consagrado, em 
nível de prioridade, os pro
gramas de natureza Educativa, 
Informativa, Recreativa e ao 
Vivo, paralelamente cóm as a
tividades de Publicidade de 
Comercial, compatíveis com o 
veículo, para suportação dos 
encargos da emt;?resa e sua me
lhor dimensao tEknica -e 
artística. 

CLÁUSULA V 

A Sociedade é constituída 
para vigorar por prazo inde
terminado, e suas atividades 
terão início a partir da data 
de arquivamento do Contrato 
Social na Junta Comercial do 
Estado da Bahfa. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Quando e se necessária a dis
solução de sociedade, os dis
positivos de Lei pertinente 
serão observados. 

CLÁUSULA VI 

A Sociedade se obriga a ob
servar~ com rigor que se im
põe, Decretos Decretos-Leis, 
Leis. ReQulamentos, Portarias, 
Normas e quaisquer outras de
cisões ou despachos emanados 
do Ministério das Comunicações 
e/ou de seus demai.s orgãos 
competentes, vigentes ou a vi
Qir, e referentes à Legislação 
do Serviço de Radiodifusão So
nora em Gera 1 • 

CLÁUSULA VI I 

A Sociedade se compromete, 
por seus Diretores e sócios, 
se investida na qualidade de 
Concessionária ou Permissioná
ria do Serviço de Radiodifusão 
Sonora em Geral ou do Serviço 
de Radiodifusão de Sons e Ima
gens -Televisão, a não efe
tuar qualquer alteração neste 
Contrato Social, sem que tenha 
sido prévia, plena e legalmen
te autorizada pelo Poder 
Competente. -

Não tornada concessionária ou 
Permissionáriá do Serviço de 
Radiodifusão Sonora, a Socie
dade poderá alterar as 
Cláusulas do presente contra
to, desobrigada que está da 
prévia anuência do Poder 
Concedente. 

CLÁUSULA VI II 

A Sociedade se obriga a man
ter em seu quadro de 
funcionários, número mínimo de 
2/3 (dois terços) de brasilei
r:os natos. 

Quotas 
Joaquim de 011ve1ra Nogueira 
Maria da Glória Melo 

250 
250 

Tito Eugenio Cardoso de Castro 
Valdemir Silva Rocha 

Totais 

'"-

250 
250 

1000 

o/? .( _? tt--, 

CLÁUSULA IX 

A Sociedade não poderá deter 
Concessões ou Permissões para 
executar o serviço de Radiodl
fusão Sonora no País. a1ém dos 
limites fixados pelo Artigo 
12, do Decreto-Lei n.s~. 236~ de 
28 de fevereiro de 1967. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os sócios quotistas não pode
rão integrar o quadro social 
de outra Concessionária ou 
Permissionária. executante do 
mesmo tipo de Serviço de Ra
diodifusão Sonora. na Cidade 
em que pretendem istalar, di-

~~ffi ;~~ta~~~r:snf~~al~~~~~~r~O 
País, em excesso aos limites 
fixados pelo Artigo 12 do 
Decreto-Lei n.s~. 236. de 28 de 
fevereiro de 1987. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os sócios Diretores nomeados 
estão impedidos de participar 
da Diretoria ou na qualidade 
de sócíos-quotistas de outra 
Concessionária ou Permissionâ
ria, executante do mesmo tipo 
de serviço de Radiodifusão So
nora, na Cidade em que preten
dem instalar a nova emissora, 
como não poderão gozar de imu
nidade parlamentar. foro espe
cial e nem mesmo em outras lo
calidades do País, em excessão 
aos limites fixados pelo Arti
go 12 do Decreto-Lei n.s~. 236, 
de 28 de fevereiro de 1967. 

CLÁUSULA X 

As quotas representativas do 
Capital Social são inaliená
veis e incaucionáveis, direta 
ou indiretamente, a estrangei
ros ou pessoas jurídicas, e 
sua totalidade pertencerá sem
pre a brasileiros natos. 

CLÁUSULA XI 

o Capital Social é de NCz$ 
10.000,00 (dez mil cruzados 
novos) representado por 1 .000 
(mil) quotas, no valor nominal 
de NCz$ 10,00 (dez cruzados 
novos) cada uma, subscritas 
pelos sócios em moeda nacio
nal, na proporção a saber: 

Valores 
NZC$ 2.500,00 
NCZ$ 2.500,00 
NCZ$ 2.50Q,OO 
NCZ$ 2.500,00 

NZC$ 10.000,00 

/.r, 
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PARÁGRAFO ÚNICO 

De acordo com o Artigo 2~ in 
fine , do Decreto n~ 3.708, de 
10 de janéiro de 1989. cada 
quotista se responsabiliza 
pela totalidade do Capital 
Social~ 

CLÁUSULA XI I 

As guotas são individuais em 
relaÇáo à Sociedade que, para 
cada uma delas só reconhece um 
proprietário. 

CLÁUSULA XI II 

O Capital Social da Entidade, 
de NCz$ 10.000,00 (dez m11 
cruzados novos) será integra
lizado, em moeda corrente Na
cional pelos sócios de forma 
que segue: 

1 . Cada sócio integra 11 za, 
neste ato, 20% (vinte por cen
to) das quotas por ele subs
critas, em moeda nacional. to
talizando NCz$ 2.000,00 (dois 
mil cruzados novos): 

2. Cada sócio se obriga a 1n
tegralizar os restantes de 80% 
(oitenta por cento) das quotas 
por ele subscritas. ou seja, o 
valor representativo da tota
lidade do Capital Social, no 
montante de NCz$ 8.000,00 
(oito mil cruzados novos). na 
data da publicação da outorga 
no Diário Oficial da União, 
pelo Ministério das Comunica
ções, se o ato for deferido em 
nome da Sociedade. 

CLÁUSULA XIV 

A Sociedade será administrada 
pelos sócios. no exercício da 
função a que ficam nomeados, a 
saber: 

Joaquim de Oliveira Noguei
ra: Diretor Gerente 

Maria da Glória Melo: Dire
tor Financeiro 

1. Caberá aos Diretores Ge
rente e Financeiro todos os 
poderes de Administração legal 
da sociedade e sua representa
ção em Juizo ou fora dele, 
competindo-lhes. ainda, a as
sinatura de todos os documen
tos relativos às suas gestões 
sociais e comerciais, sempre 
conjuntamente, para o que se 
lhes dispensa a prestação de 
caução. 

2. Na hipótese de dispor ou 
onerar, com as ressalvas ati
nentes sob qualquer forma. os 
bens constitutivos do patrimô
nio de sociedade, inclusive 
direitos, torne obrigatória a 
assinatura de todos os sócios. 

3. Os administradores serão 
brasileiros. natos e sua in
vestidura nos cargos somente 
poderá ocorrer, depois de te-

rem sido aprovados pelo Minis
tério das Comunicações. 

CLÁUSULA XV 

O uso da denominação social 
nos termos da Cláusula Décima 
quarta. deste instrumento. é 
vedado em flanças. avais, abo
nos, e quotas favores estra
nhos aos~interesses da socie
dade·. fiCando o (a) Diretor 
(es) pessoalmente responsáveis 
pelos atas praticados. 

CLÁUSULA XVI 

Para o exercfcio do cargo Ge
rente. subgerente. procurador. 
locutores empregados das ins
talações técnicas. bem como 
responsáveis pela orientação 
intelectual direta ou indire
tamente da. administração da 
Sociedade, somente serão admi
tidos brasileiros natos. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Se procuradOreS vierem a ser 
investidos dos poderes de ges
tão e administração da socie
dade. atribuição que caberá a 
brasileiros natos o ato de no
meação será necessariamente 
submetido à prévia autorização 
dos orQãos competentes do Mi
nistério das Comunicações. 

CLÁUSULA XVII 

1. As ~uotas sociais não po
derão ser cedidas a terceiros 
estranhos à sociedade. sem o 
consentimento expresso de to
dos os sócios. Para esse fim o 
sócio que pretender efetuar a 
cessão deverá notificar por 
escrito aos outros sócios. 
concedendo-lhes o prazo de 60 
(sessenta). dias para aceita
ção do novo sócio na socieda
de, caso não exerçam o seu di
reito de preferência. as quo
tas serão distribuídas em pro
porção de igualdade às quotas 
dos sócios remanescentes. 

2. Fica. ajustado entre as 
partes que ao sócio ~ue se re
tira. ·caberá receber o valor 
das quotas integralizadas e 
representativas de seu capi
tal, mais os lucros apurados 
em Balanço. previa~ente apro
vado pelos sócios, e cujo pa
gamento será feito em 24 
(vinte e qu_a:t_ro) prestações 
mensais, iguais e sucessivas. 
sem juros. · 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Toda vez que modificar, alte
rar o presente contrato, no 
todo ou em parte a alteração 
contratual o documento será 
submetido a anuência prévia do 
Ministério das Comunicações e, 
posteriormente, arquivado na 
Junta COmercial do Estado da 
Bahia. 
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CLÁUSULA XVI I I 

o falecimento ou interdi~o 
de qualquer um dos sócios. não 
dissolverá necessariamente· a 
Sociedade. ficando herdeiros e 
sucessores ou o representante 
legal nomeado, sub-rogados nos 
direitos e obrigações do "de 
cujos" ou interdito, portanto 
nela fazerem-se representar 
en~uanto indiviso o QUinhão 
respectivo. por um dentre eles 
credenciados pelos demais .. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Mediante consenso entre os 
sócios superativos, os herdei
ros ou acessores poderão in
gressar na sociedade, caso não 
haja impeditivo leQal quanto à 
sua capacidade jur1dica se ob
serve a anuência dds orgãos 
competentes do Ministério das 
Comunicações. para que sua ad
missão seja revesttda de todos 
efeitos legais4 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

?e her-de i ros ou sucesSores 
nao desejarem continuar na so
ciedade, seus haveres serão 
apurados em Balanço levantado 
especialmente para esse fim, e 
serão pagos em 24 (vinte qua
tro) prestações mensais, i
guais e sucessivas~ sem juros. 
a quem legalmente. nomeado. 

CLÁUSULA XIX 

A 31 de dezembro de cada ano, 
levantar-se-á um Balanço Geral 
das atividades da empresa. o 
Balanço levará a assinatura de 
todos os sócios e será acompa
nhado do Extrato de Contas de 
Lucros e Perdas. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Se acusados fore_m prejufzos, 
os mesmos serão cobertos atra
vés de nova integralização do 
Capital Social, em parte pro
porcional aO número de quo-tas 
de cada sócio, sempre em moeda 
corrente nacional. 

CLÁUSULA XX 

Fica eleito, desde já, com 
renúncia a qualquer outro.foro 
da sociedade a cidade de Ria
cho de Santana. Estado da Ba
hia, para solução de quaisquer 
dúvidas que eventualmente ve
nham a surgir entre as partes 
contratantes. 

CLÁUSULA XXI 

Os casos omissos neste Con
trato social, serão regidos 
pelos dispositivos do Decreto 
n~ 3.708, de 10 de janeiro de 
1919, e da Lei n~ 4.726 de 13 
de julho de 1965. a cuja fiel 
observância, como das demais 
cláusulas deste compromisso, 

.se obrigam Di retores e sócios. 
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Os sócios declaram. sob as 
penas da Lef, que não estão 
fncursos em nenhum dos crimes 
que os impeçam de exercer ati
vidade mercantil. E por assim 
estarem justos e contratados, 
assinam o presente Contrato 
Social, em 4 (quatro) vias de 
igual teor e forma, fazendo-o 
perante as testemunhas de lei. 

Riacho de Santana, 26 de ju
nho de 1989 - ~oaquim de Oli
veira Nogueira Maria da Gló
ria Melo, Tito Éugenic Cardoso 
de castre e Valdemir Silva 
Racha. 

Testemunhas: - Noêmia Laran-
jeira B. GUimarães Maxamy 
~aylton Guimarães. 

Demonstração do uso da Firma: 

ANEXO III 

Demonstração de Recur-sos Téc
nicos 

1 -Transmissor Principal 

1.1 -Fabricante: Elvitec 

1.2 Tipo e/ou Modelo: 333 

2- Transmissor Auxiliar 

2.1 Fabricante: 

2.2 Tipo e/ou Modelo: 

3 - Sistema Irraâiante 

3.1- Fabricante: S.T.P. Soe. 
Téc. Paulista Ltda. 

3.2 
35/1 

Tipo e/ou Modelo: TA 

Riacho de Santana. 28 de ju
nho de 1989- ~aaquim de 01i
veira Nogueira. 

(À Comissão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 54, de 1990 

(NO 157/89, na 
Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova 
concessão à Rádio Cidade AM 
de Votuporansa Ltda., para 
explorar serv1ço de radiodi
fusão sonora~ em onda média, 
na cidade de Votuporanga, 
Estado de São Paulo. 

O C?ngresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica aprovada a reno
vação de concessão à Rádio Ci
dade AM de Votuporanga Ltda., 
para explor~r. pelo prazo de 
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10 (dez) anos. sem direito de 
exc1usivid~de, serviço de ra
diodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Votuporanga, 
Estado de São Paulo~ ato a que 
se refere o Decreto n~ 98.112, 
de 31 de agosto de 1989. 

Art. 2~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua pub 1 i cação. 

MENSAGEM N~ 506. OE 1989 

Excelentíssimos Senhores Mem
bros do Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 49. in
Clso XII, combinado com § 1~ 
do artigo 223, da Constituição 
Federal, tenho a honra de sub
meter à apreciação do Congres
so Nacional, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comuni
cações~ o ato constante do De
creto n~ 98.112, de 31 de a
gosto de 1989. publicado 
no Diário Oficial da União do 
dia 4 de setembro de 1989, que 
"Renova a concessão outorgada 
à Rádio Cidade AM de Votupo
ranga Ltda .• para explorar 
serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de 
Votuporanga, Estado de São 
Paulo". 

Brasília, 8 de setembro de 
1989. - ~osé Sarney. 

Exposição de motivos n~ 127-
GM, de 29 de agosto de 1989. 

.do Senhor Ministro de Estado 
das Co~unicações. 

Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República, 

Tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossa 
Excelência o processo de reno
vação de outorga requerida 
pela Rádio Cidade AM de Votu
poranga Ltda., executante do 
servi_ço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de 
Votuporanga, Estado de São 
Paulo. 

2. Os 6r~ãos competentes des
te Ministerio manifestaram-se 
sobre o pedido, achando-o re
gularmente instruído, obedeci
dos os requisitos legais e 

·técnicos atlnentes ao procedi
mento renovatório. 

:3 .' Diante do exposto, tenho a. 
hOnra de submeter a Vossa Ex
celência o anexo projeto de 
decreto consubstanciando a 
medida. 

4: Esclareço que o ato de re
novação somente virá. a produ-

zir efeitos legais após de1i
bração do Congresso Nacional 
na forma do parágrafo terceirO 
do artiQo 223 da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência 
meus protestos do mais profun
do respeito~ - Antonio carlos 
Magalhães-

DECRETO N° 98.112 
DE 31 OE AGOSTO OE 1989 

Renova a concessão outorga
da à Rádio Cidade AM de Va
tuparnnga L tda _ • parn exp 1 a
rar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média~ na ci
dade de Vatuparanga, Estada 
de São Paulo. 

O Presidente· da i<:epúbl ica 
usando das atribuições que lh~ 
confere o artigo 84, item IV, 
da Constituição, e nos termos 
do artigo s~. item l, do De
creto n~ 88~066. de 26 de ja
neiro de 1983 ,. e tendo em vis
ta o que consta do Processo MC 
n~ 29100.001998/88, decreta: 

Art. 1~ Fica, de acordo com o 
artigo 33, § 3~. da Lei n~ 
4.117, de 27 de agosto de 
1962, renovada por 10 (dez) 
anos a partir de 7 de feverei
ro de 1989, a concessão da 
Rádio Cidade AM de Votuporanga 
Ltdap, outorgada através do 
Decreto n~ 83.052, de 17 de 
janeiro de 1979, para explo
rar, na cidade de Votuporanga, 
Estado de São Paulo, sem di
reito de exclusividade. servi
ço radiodifusão sonora-em onda 
média. 

ParáQrafo único. A eXecução 
do serviço de radiodifusao, 
cuja outorga é renovada por 
este Decreto. reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomu
nicações, 1eis subseqQentes e 
seus regulamentos e. cumulati
vamente, pelas cláusulas apro
vadas através do Decreto n~ 
88.066, de 26 de janeiro de 
1983, às quais a ent-idade ade
riu previamente. 

Art. 2~ A concessão ora reno
vada somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do 
Con~resso Nacional na forma do 
paragrafo terceiro o art. 223 
da Constituição. 

Art. 3~ Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publica-
ção. 

Brasfl1a-DF, 31 de i90StO de 
1989; 168~ da Independencia e 
101A da República. - ~OSE SAR
NEY Antônio Carlos Maga
lhães. 
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1\l~--f-. 
f!OSPIT~ UH~ ''''TI~- '" ::-:<•~~ 

~sú~-.,. ~:::;;;;:;") 
PRO~ETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO NQ 55, DE 1990 

(N" 141/89, na 
Câmara das Deputados) 

Aprova a ata que outorga 
concessão à Rãdi o TV Inde
pendência ~tda., para explo
rar serviço de. radiodifusão 
de sons e · imagens 
(televisão), na cidade de 
Toledo, Estado do Paraná. 

O Congresso NScional dec~eta: 
Art. 1~ Fica aprovã~a a ou

torga de concessão à Rádio TV 

Independência Ltda,, para ex
p1orar. pelo prazo de 15 
(quinze) anos, sem direito a 
exclusividade. o serviço de 
radiodifusão de sons e imagens 
(televisão), na cidade de To
ledo. Estado do Paraná, ato a 
que se refere o Decreto nA 
97.812, de 6 de junho de-1989. 

Art. 2~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

'"MENSAGEM N9 270, DE 1989 
&J:~SS!MOS" S_ENBOIU:S MÊMBROS 00 CONGRESSO NACIONAL! 

koa ten10• do arti>;o 411, inciso XII~ -combino.do 

oom S lO do artiqo 2'23~ do. Cone:tit,.içio Fedou·al, tenho a 

bcn:~ra de · submeter i .apreciaçÃo 6o Conqreaao Nacional, 

•eompanh.ado de Expoaiçio de Motivoe do Senhor Minhtn, ~ 

Xet..&do 44a COnu:anicacõea, o .a.to que •outor>;a conceaaão i-RXoto 

'f!V INDEPENOtNCIA L'l'DA., para explorar aervico de racHodit:u.do 
de aon11 a ima9en11 (t..eleviaio), na cidade de Toledo, Est;~~do do 

P..aran&•, constante do Decreto n~ 117.812, de 06 de junho de 

19811, publicado no Diirio Oficial da União do di& 
•~nqtlente. 

Braailia, em 16 de junho 

_t::r,-n~ .:;4 dfp .,f;._ --X/'! 05..3.- ~t4?, a.t. Of' _àk 
~~A-c' (..U.. lfr'f.__ --4. p~tf-,1{ ;úrn~~' ..ú ~~ 
· ...t- t3rnu...,..,'uc.cÚ .. 

Jtxcelent!cl:limo senhor Presidente da ~tep"Úbliea., 

De =forlllidade eolB .u atribuiç3.ea leqUe e ~ 
V]!.lament.areli. eomctic!as a ecte Hini11t.êrio, o3ete=ine1 a publica 
çao do Edital n9 272/88, com vt.tas i iJ~Wlantaiio de uma e~~<t! 
fo~e~~i~;~;:_i~013;J~te imaqens (televiaaol, na cJ.dad~ 

2. No prazo estabelecido pela 1~1, ao:orrer&lll •• •!. 
ptnte• entidadea1 . I .1M '%'V RADIO' E TEU:v:ISJ.O L'I'tl<' •• 

r).lf- ~~~~-~prumos I;rm. # 

' JlloiO '%'V INOEPEN~CIA St.."l::IO>S'l't LTDA. • 
J. .. Os órogio& co.petentell deste Min11írio cot>clgf 
E'- no •entido &! que, •ob oc .uopectos tien1co ~ jur:l:c!ieo, ac 
•Dti&ldes proponente• aatiafizer•m b exiqéncia· do Edital e 
- requiaitoa da le9'i•l&çio espec!fica & rad~-odifus.io: 
4.. Ne•aaa eon&çõea, l vi•ta du; cM tida&!• q1>e u: 

~!).i.~:' a f.b=~u:\:o -~~~~i~o·a~a!: :0 v:!!:-1 i~:f~~cia; 
para fiDII de (leeisio. ~ ter.os do artf..~"> 16 a ••UA: p&riqr! 

:i~ td!"'~i:t:~~~· n:eii~~~~, d~ k~~i~~ ;~~~~o~= 19 85. rãd; 
~dede~~~~~~o=n~!.;;;!.! C~f~~!i '·~~· f~~ t~~ ;e~=~~ 
t.ar011iro do artig<> ,223 da Cooatiiuiçiio. .,-.."' "" ... 

'bnovo a Vo.aa Ex~lincie .eua pro :.atoa J do 
-1• profundo r.ape:ito. _ .,.. / ~ ./'J J_;t:::-~ ,#;' ;:· .. 

, ~~ ~~rd..,·~ Q.-~t:IJ' 2N" t: 

' j 
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97 .nz .. e.. 06 "" ~-· 
Outorq;,. coneesaio l JtADIO TV IltOEPDiotNCI.A SUDOESTE l.'l'DI\.., pa:tl.a II!Xplo 
:r.u •erviço de :rad~di·!usão ae sons c inagena (te h:v!são) , na cidadi 
de "roledo~ Eata4o do ParUJ.i. 

"'"'O Presidente da Repóbllca. 
usuuSo das 111 tribUiçÕC:s IJ1:C lhe conferc:111 o art1go 84~ iteiii IV, da Con_!; 
t1tuiçio, e o artigo 29 do Jlegulantento êo& Serviços de Radiodifuae>, 
a rovaao pelo Dec-reto n'iO' 52.795, de 31 de outubro de 1963, 0:0111 a red~ 
çio dada pelo occ:z:e"to n9 811.067, de 26 d(t janeiro de 1983, e tendo ern 
vista o que consta do Pr.oceuo MC n9 29000.006507/88,, (Edital Q.9 212/ 
88), decreta: ~~ 

lU"t. 19 \("Fica outorgada concessão i. RADIO 'rll INPEPENOtNCIA 
SUDOESTE L'l"DA., para explorat, 'Pelo pra:o de lS_ (quin.:r.e) ano•,. •eJD 
direit.o de exclus1vidaôe, aerv1ço ôe rad1od1fusao éle sons e imagens 
(televis:iiol ~·na ciõaôe de 'I'Olodo, Estado ôo P.aran.ii.. 

Parir:;ra.fo \in1eo li: A eonoeiu:io ora. outor<;~ada reger-ae-i pe.lo 
CÓdi<JO :aras1le1ro de 'J'eleeomunicoDções, leil •uhseqQentes, rer:;ulllllle!!, 
to. e obrigaçiSe• a.tõ•wtl:Õal pel-a outorgad<'l e111 sua propo111U1. 

Art.. 20 - Esta conc:easio aOme11te proôuz1ri ef.!:1 tos leo;a1• 
apÓS deliber•çio do cõngies~:o_N&cional, na forma do ar~igo 223, par! 
grafo terceiro, da COn•tlto.liçao. 

Art. 39 - o contrato decorr_ente dou_U .;oncásio deveri ••r 
uain.aôo dentro de 60 (aer'aentaJ ô14s, .a contar da &ta. de publ.i.e_! 
çio da dc:liber.açio ôe qull! trata o .art190 anterior, •ob peno~~ ôe .. 

·,tornar nulo, de pleno direito, o a.to de outor9a.• 
A:r:t. 49- Eate·tccreto entr;,. e111 vigor & dau. de •u.a puhl.! 

Secreta-ri• - Oeral 
leçretar~a d"' S•rVIC:O• de Rad1odli:Ualo 
Proçea•o 1'1C" nS! 

l. SerVICO 
2'. Loç,al: 
3. Canal 
4. PoUincia 
S. Ca1•H"l •Lroi•<J c~d.ogi.<J<J 
6. Borollrio de f~mo:ionu .. ntc> 

#~ 
, LOURENÇO. NASS"ID CIIEI!All 

lecret.t.rio de Servu:oa de ll..l<diodifu.lo • 

o. •o:ordç. 
Elabor.e·•e o 
propo•taa. 

Bra•tlla-OF. 

l:dttal reQ141citvo. ... 

IDITAL ~ :l7:Z /88-ctt 

Rec•bl•ento de propoeta• p;:,_r-a a exeo:uçlo • explor•clo de ••rvl'tll! de 
radtodlfualo de •on• e 1-a•na (televt•I'"o), aoa cldact• de Toledo, 
latado do P•r•M. 

O KIN!STRO D.E ESTADO D"'S COHUtiiiCIIÇOI:S, tendo e• vhtll o 
diapoato no- •rtlogo 12 do l)e<:u·to n§! 70.568. dt! 18 d<1 aaio de: 1<972, • 
"• •cordo coa •• nor .. • e•t•b•lecld.:r.• no Reoul.aaento doa Cer~ço• de 
ld~od.lfv•lo ea Viqor. torn• pl!blico QUe, t-ranaconldoga "lS (qu,.rirnta • 

cinco) di••· cont•doa do dia •eouinte •o da public•çlo deate l"dital no 
Di•-rto Oft.c~al da Unllío, ••t•-r.l rec-l!'bendo pelo prazo d~r"lS (quln&e) 
d1 '• p~.opoat•• par• a ek•cuo;a"o e ·eitploraclo de aervio;o de 
r•oiocBfualo de ~na e t .. Qena (t•h:vla.:lo). coa •• c•ractertatio:a• e 
cond1ç~•• q~• •e ••ou••.: 

1. SerVi1;0 
:z. Loc•l 

TELI:VJSAO (Oeu<;lo) 
.• Toledo-PR 

1 (tJetel 3. C.anal 
•. Pot•n'l:"lll 2 kll Elil' 
5. Capital atruao ~xloido 2500 (duaa :a11 • 'IU1nh•nta• 

""" 6. Kor•rio de funcim~ .. ento Iliaihdo 

A• .. ntidadt"s intf'Tt"~laclas na t":ot•("u(iCI t f').f']Cira,i<' 41o 
su·•·icCI dt" r.adic-cl1ru .. ic- drv .. rii .. , ro:-r st"u rrrrt"st"n.trnt<' J .. ~at, •.rrt"
lll'ntar ~uas rr.-rc-sta~ 4•u;ont•" b_..rãrio:- df f).l'fdifntf, 111 flirt"tC'.rh. 
lle&iNII] dC' D!li'TEL t"• Cu.rltiba. i Jtu• Jle5eab•Tji!adoT Otivio 1'ern!
ra ôo A:&aral. 27g · 
2 - .ocnu:::nu a~tunros à D'I"JUH 

:.1 - lt~qut"TllfntCI did&iol(l IC'> !'l.inht.ro d11 CCI-~Rifaçf; .. s: 

:.1.1 ·)lo rt"qut"r':t.ntC" .,;,~ .. ~ CCinsur (I l!'lld~; .. .,C" 
·o:;rrt"spond~n'tia; ' · 

z.:z - •to& fcon•tilÚtiii'CII '= aht"rsçÕ•• subs~ll<"<~lt"s.· o:"'• •1 
l'<"~tiv'' o:c-•pr<>Ya~Õfl de re&istro "'" lf1illol~••fntc' rl!'-
f>.OTli(~<' .. .,.,,.tt"r.tc; 

:z.:t.t ~ ·~~·~~ aut! o:onulu~ti.•o•, ol.as St>ll:ill'dsdt"S lllln·eri·o. 
o:onl't&r dilpod.t1Tol df'clara1ulo t"l:f'ress.a•cate 

- a& CIL'U& ou aç;u .Tt"pre&l!'l':tat.l"s dCI c• 
pital '"'~ial ,; ... :llla.lit-ni~ .. h '= ino:••: 
O:lt>nÍ'I"'=iS .. e&trlll,eJTOI <.'I> f't"ISCII.S j•
rfolifllô 

z...z.t.:t - •t,ab11•• alter-.~io cor~tr•iusl C..11 ••tn•
.tirh Pl'•h·ll'; ~.,. r .. ll.sad! , ... 1 . '!";_ 
'l"ia autorisaç•• ~ •t•la.tcr.il •a• c-

J •icllçiin; 
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:t.:z.t.J. •• af•1111atn4orh '""""•~~~ ,,..,. 1>rnJh,!' 
1"1111 ••t•t " & inVIItl~Lirl IIC'I ~&TJC'I 
•"•oe•t• poderi •oeornr ••Pf'J& llt t•n• 
114C' .,.ro:>Uifll Jlfle IUnht;rh 4ea tl'•U 
II:I.CI'G'Õ<r8j -

z.:r:.:r:- Jlo'et,tat•t• ;h 1onl•ç•• •• ,. ... i e•nnsr fhpodti-
t'(lol relu 1•••• ap•n••, ••• a~o~IIH•n• !!. 2. ,.,: • 
2.2.1 .3. -~ 

- Aa •foci•h••• e•ê.n1••• dn4a t~iil' •x•c11un1n do 
••rY!Çfl •• r•4htH1uaiiiD 4n·•rif' IJ!r"at-nUr~ Junu 
c-o• ae• ett•t•tc•, " •••drco IOdlttarJI' •tuaU:•d.
Cflnaun6e c- IIIIÍ•erC', "' uJt~r • "' t.lre> du açê't-a fr 
C"lllh a;.dco; 

- •··•r••''""'"" .1 .. "'"' •'"'""''' ........ , • '""'"' ... r~··••·· ,,,. , ... ~1-:-· 
oll(' :<oo•cn•••"•" 'lõoh'i01.ol, .,.,. 11 .. .-,h· oh• .,.,,,,. 'I'"'• ""'J"l 1. o• 

t .• l:it•l. •'"''~"' '"~~lo;.o.i11 "'"'"'•' .,i,., lioql.•,. J,. '"' · ,, . .,. ......... , 
.: • ~.l • 

.: .. ~.: -

1•····· "''f'•'tt .... J .... ,,,, ................ ~ •••••• ,, ........... , . .~ .. 
<jOOO' lf'~l .. o' IO<'•.o .. lo'llo'Y, ......... ,,,,.,,, ... ~~ ''"''<U• 

,,.,.,,. .!.- '-~"~I"'"'' • ii'•' J,· ..,., • i.:.• ""' ,,.,,,..,•.lu
.,;,, . .,~ J,,,,., ,1,• lt<•IITo•i'o,o, o1o••••nJo•. '"''~'""'•'• 
inf,.,...,..,,. "'' r.-••r•"'' •• , • .._.,_., '""''~~··· 
t• ,.,,,JJ.,d~~ ,i.Õ ,.,,.,,., ... ,l.•h;, ; .... !'•''"'; .... ;, • .,,;,; .. ,. 
"""· a'" I" r• •••·J··~ ''":. r•···•.-nd •• , .... .-~ •• , . .,,,,. ~ •• ,.,; 
~ .. J.· o·adio•..llfu~.Ô.• .... , .. ,, .. .,!,• r .............. ;~,.,,.,.~; 
t''"' ,,J.-n~i••· • .. ..t .. ra,o~;; •• Jc .. ...,,. .. "'"" ,, • ., .. , ioutl
h'" i.~ <ll"r<"~l<"·'"" ..t.- ""''""' .. n" <._s,,~n.,l, 4.• ;: .. d<' 

"'11:""'•' de I"'~•'·" 1o• ,t,• <'l>ll•r.- .. , ""'"Y.;:~ d .. 
nJ::!i:Tf.L. <' ••"""''•""'•' J<t 4'-" to••• .. i'""';:,,;., 

;:,J,J.,. ,\a ('nti.-l&d<'a """' f'llt'" I'C'tialr,ot <'U IIO'<,jllJY.; . .,C'U. 
"'"" """"tlrutlt'<'• .,. .. .,..,,.~ltC'• de "'"""llll•~nt.• .:s., 
C.•nu•llf<' d,• SC'c,ur;~~n~a S<~tl<'n;~tl. ••·q~l.,n•Je 

Jr..-. 2.,3. ciC'~O't.<' f'~f'Yid<'n~l.ot' ...... d,,•cuo.,•nt<', 
a1r,.~;J 4<' IIEióT.I::l., :to,•• c<'•<'" C<'nto<'q,ll.-ntc l'•'ri&· 
tr<> "" ar~ult•aNtt" d"• •f"••<'•· •n•··~ ,,. d•t• rr .. -
"lsn rsra • ~ntr .. ,_;~~ d• f'l'f'J:'<'IU. 

2.4 - •t-h~i.o Anu•l d .. lnf<'r••ç~t-s S<'chh Ut.tJSt. 1:'•'"'" rr.:ou 
4t- tU•J'ri• .. M<' da J .. chlaç;or tr.ob•llohu rcft"rfnt .. i f't-s .. r 
nnd• •b proporci<'Jio&l.ldldt' de br&lllt'lr .. s ... fntid•.f•: -

:.):- C~rtici.O d ..... iUÇii<' dC" tri'llu~f'l ftdC" ... b. O''""' (' CJUindo 
•• t.rat• dt'" •Jrro••J'I'C'••J 

:.5.1 - 0& .t .. ~.,••fttf'& enu• .. r•df'& "'"" h01ns :,J .. :.5 n.io 
pre«Js&riio aer •pr•s .. dt'•df'l J't'h.s .<l'ntid•d•s quC' 
nio tt"nl!.•• drid& iniC".hd<' • .,u, &thJ,hd<"t<. 

2-ti - o .. cl•r•çiio flr••d• ptlf'& •d•lnl>otr.ador .. ,., <"<'ftff'r•t ~nt'lt(' 

' 
3.1 - PrGu à• condSçiito 11 .. brl&.lh~irf', ft-iu ... dhntt" •rrn~:-!'-

r•;;i .. dC' qu&)qUfl!' UM dCI$ SO'IJ<I.Iftt.l cltoC'U ... ftTNo! C' .. ITillllf' 
de n.asci•t-nto <'U t••••C'nt<', t't'rtifir•df' dt' rt'"~t"rYist•. tÍ 
tul<' d" "hit.or, C'•rtt'lr• pro(hai('n.al "" di ld<'ntJ.isd; 
f'U C"f'•P"""""'• dC" n•tur•ll~•çiil', '<'U d~~: rc~~:onlo .. cl•f'ntc- de 
J&"uldsdoe doe cllrdt<'S ch·l•, rsra "" J"•'I'Tulf!u<'•c•: ' 
J.l.l- flu dl•rtnud" da IJ'I'f'J.C',ttM~i" .:1.1 rr·~\'11 de 4ut 

..... ~. o i•~· • .,; ••. qur• r .. , ................ qul<d1'<' ...... . 
tit't;rl<' doe ~n,ld•d,.. """""u"'" .tr Krr·vl~·· dr r~
dl .. dif'uaio. 

J.2 Fic:t.rd<' c .. d .. 51"""'""'"- r .. , .... r.:rl,. n~o:r-r.-1- ''"''"•'~ Jl),. 
•'• 1;\J (tr<-o.) .-.i••· r•n·a .,.. to(;fi<'~ fi!Uf' .t~i.:. 5F (dn<'" t<'r 
c-cnt<d ou •~lJ. d;~~J tfl••• flll •1f;; ... rC'rn·~<'nt~th';of d"' <"•
rlt"l .... c-hl, 

J,l- f'T"~" .i~ .. ,...,di<";;,. J,. to, .. ..,; r.- ... • ""'•'• .,.do.an••· •r•·,.,, . .,~ 
.. ;;. •• ~~ '~"~l>tu•·•· ,.. ,~ ...... ,.oe,,,,., .. ~ .1.••'""~"'•'~' ,.,.,.,,J: ... Jc 
.,,.,,., • .,..,,"' .•u """""''"'•'· ,.,.,,,,, .. ,.,.,,.!o' ••·~··•·•oP.r. '''"' 
1.• ~.· .-1.·11·••. <"~"'"" l'•··r·, ... ,,.,.,., ,.., ~ •. ,.~, .... ,.,;~.,,., 

f'JC' .. Jl'l'f'•'II .. ~J,o d~ olj'lo'"•'lll·~j;,, .i>O f'I'I'VIO ,t,• ~U<' 

t~al:o (' Hc• """'•!.••'· ~~~··• ~''''"""" "'' quadro' 
Jirf'rl•:•• .i~ •n•i'.t~.1.· J~ ('\of'~uuolr., 4f' ~"""_!<<' J .. 
,..,Jj,•Jifu~""'· 

J.: . .:-.-ro.i.i;<' .J.•~ Cu·t~rl"'~ no~n·it- .. iJ,,, . .,~ .~iu·h·: Cri•'"'"'! c 
J,• rr.•tr><••'" Jc Tuul"•· J<>~ lo·~ .. , .. de r<'•id<"n.: ;,. "'"' ul
,, • .,~!) («inN•I ""''"'• t>f'• .,,..~I• 4aK J.,, . .,luiOid<'~ ••nJc <'X<'I' 
"" "" lo~ja .. x.fr<":i.:lo•., "•' •('~•·· r<'•·Í,•Jf' . .o\1\'ldlld•·~ """""•l 
<'<l:t. <"f',•<' •d•1nialr.lld<'o'. 

4.3- PrCl'v• _,.,. c-u•rr1•"'"'" dat< <'l-rlu~CõoeJ C'l.fit.•ral•. •c.iuno .. 
.:.fnhJi., 1'flrn .. C"Jda pC'h Ju.rlu tl•l'"""l' 

4·4 - f'•chra._;,. anJ,.•d• P"" tod~• .;.a .:llrtt: ... nt""· c<'•f.,r•e ""! 
XI' UI: 

1 J,,S • :;::; dr Cad••rn• .. nt<'- f'rr•ul.Írr., rtKT.u;;, .,. t'J, r r .. ;., 

J,S.I - ()~ dl't'UJO. .. nto! • ~u• aoe nhu• .. , H•na .t.l ".t.s 
n•o prt'"l••r•fl IC'r •J:'rO'IC'II11~fl~ p .. l.•5 dli'IJf"nl•t 
que 1n~ .. ,~ra• o qu•dro toc-J: .. t;~~J·!fl dt ••otlolad ... "•• 
,.,... quC" • lpr•t<~nuçi" dfll ... ,•~'• ,.,,.; t~H• "'"' 
d•ndl' o;ra St•n• 3.1 • 3.2~ -

4.6 ~ "red"' ea docu•entoa, c-"• ~•« .. çiif' .:~ .. , filu• ttnh•• ••11<4•dor 
J'!:orde..:orr•1n~oda lP cloa tf'•J't'<'TantiPI ""' na<'IC'n~lld.o.d~. ""Y"· 
:raf' •orr f:l.r••of~>s. t'"'l'"41df'l "" reralJdaJ'f'a ... <lat• nio su 
r"rior • ~(I ('""'"nu I db1 <~• au• •rr•_. .. ., .... ,;"' -

• A d .. •C">natr•~•e> 4<'1 rC'c-uraf'o. tO:~n~~ ... • fiiUIP .,., r•f~r" l' 
"" ~ llfl h"• J "" ~rt!&o 14 llt ll:~~:cuh••nro d<'s 5C"rT1<;<'1< d.- lbdiodl~ 
:f'uaao. "o"' • rord•ç•~ d~d• rcl" ll•cr\'te~ .. ~ 91.837.'~5. doe ..... ",; •n ht. 
ta •oedian~ .. 1nd1 .. açaf' das c-•r•o;tt"rlatlta• 11<' tr11n~•i••"r oe do sht;' 
•• irr•d!anlC' (An•:r." l\') qu .. • •ntldadt rr .. tcnd• utlliur na• ,.,..-a; 
ln•t•l•çc-i's, Cf'•rr"ll!"d"ndo: f•l;.rh•nt~~:. tiJ"f' or .,,.JC'1co d<'uor>o •quir• 
•f'lltfl•· -

6.1- O tap1t•l,•,ni•l' oea!&idco r•r• o ""'f'"l'•'<l'nd1•<"nT<' d<' qu<' •t~ 
t• • alfnr& •c•. i 11 di' •rtlc<' li d<' ku:uh•cnl•' J.•~ .s .. ; 
~t~t'' dor ll&~lc-dlfu~ii ... C'<'• .o O'<'<i<~(ifl ohd• J'<'l<' tl<'~r"'•' n;: 
cu.!IJ7.'fS. t' ~•luohdo ... 1un~ii.., d.;r. r~>tt:nch ,.1,,·,., u~~ 
11<' FK; ela orhss .. d• orn•ç;,., ~<'nf<'r•~ t•lo .. la ato.o..i~ ... ,fi~• 
d• rda f'f'rt•da KC n• JlC>. dC' ! 1 de ll•'l'<'•t.r~• 11<' 1q:,z;., -

I!:SUÇ-bts •1: .... I(O•In.S\(' SC'SOU l::tf t''l'" Wi:IIA. eJ.U 
,. .. E OIIN 1'aOP'ICU 

... ,,1 ..... ~;..,.,,c .. , .... ; ......... ; ••'•' ~. ~,; 1 ..... . 
,,., ... 1 ···:··· .......... ,,, ,,,, .• 1.- ll.-! ,., .~11 .... . 

lo'<' 

... l.: f, ... ~.~ •• ,. ,1.- 1····<-...... ····•I''''""JjJ, ...... ,,. ;('1(\ ~- '" 

,.,,.,,.,., ,. 1 ~•. '"''":'"'. :.'•'•' fJu:.·n·~·• ,,.:.-:: 
•' "''' ,,.,. \~ lo•< .,!,• R,•fo•o •'"' I••: 

f'.l.~ • 1'.,1,\o'~'•'., ,c,. r,,,;,.,.,, •"•'•J't<'o'IO•IIJ;, ,.,,.,.,, I I.~. ··~· 
,·lu~••··· r:; r.~. ;,.,,, • .,, •• 'io'('O l~u;,(,,.,,,.,, 

=•'" ........... \· .. 1···· ,,,. ,11.-f··· ; ........ : 
f',J,J- r.~t;:r.~N~ d~ r•''•~ .. ~~~ ~·'"'r•·····n41J~ <'nt•·.- ; I.\, 

.. J.,,.,..,, ICI kl, lh~1u~h·<'- )('~'•' l•>ll \<';r• 
••l<'r , . .,lf'r 11·· rt •• , .. ,.c.,~i": 

(1.).,5 -· l;o.t;a~#s d~ t"tt-n,·l~ o'Niro·c .. nJj.;! .. "'"''" I(' U., 
.:luxi•·c. ,. :5 l.lo' in~hnht" ~ ::;M c.;~.,,.,. ••I c qui 
nh•,no.-sl •~:<'s "•~Jf'l' \'<~J<'r df. J!.,·( .. cÇncl•: -

(O,J.to- ;E,,.t;;r~.;.-~ dt ~f't~nci;~~ cC">•f'l'h'tt.:l.!da cntrto :~I.\."" 
C'lusi\·c. ~ :;(1 kli. intlush'"- ,SCI(I(t ,,.,., .. ,, ••11 ,.; 
"'""o •~lor \'~1.-r· d,• a .. r ... ,;n.:.l•: -

t\.~.7- Esuo;Õc~; d~~: pro.f;ncia surC'l'if'r ~ 3<' 1.1<- :;(1,,,~ (SO'• 
lO' aill Yt:C'O. C' •aJo•r V .. )<'l' d~ Ji:<'f<'t' ... n<'Ó1'! 

EST.&çàES •.t u•Jo•xnsi.o SCJi()ll.t 11!1 n.tqriscu JJOllruu • 

"' 
ó.1.8 EstaçC.<'s tl•ss~ 6 C~- 100 t~t•) u·=··~ ~ ~~.i<'l' ,.~. 

lor d~~: Roef~r;ncia: 

õ.J.Ç- l:sta~Õ..~ <"hSSO' ~n·- :e>(l {du:<'ntasl.~r:••• 
••i<'r \'al<'r ,.d· .. Ae! .. rO:nch' 

6.1.10- Esu~~C'I d•~""' ~~.~- S(l(l fquinh<'nt;o~) •c:-:• 
••'"" \'.ol<'r d<' Rer .. r;n,Ja: 

6.1.11- Esu~~oes dius.: "Esp .. ~hl"- IOO.l {aill ''C':t~ 
••i.,... \'&]or d .. 11<'fll:r;.n .. J;o:' 

6.1.12- E.su~~u de ~l't;rtch u~ 2 klo'. cx-dusit<' 15N' 
(•ii e quinlo .. ntss) .... : .. s lo oui<'l' \'~lf''r dr 11.-(rrt-!! 
c .h: 

6.J.IJ- Est•ç~cs d<' r••tÕ:nri~ ~.·••r•·.-,•ndi.i~ rttl>'<' 2 k\', in
clush .. "' 10 kli. C'~du~h<'- ·;:~(1(\ I .:lu~" •ii ~ qu,! 
nbornt•s) Yt:O's o •aior \'~l<'r .i<' llrl'<'t"Cnria: 

f,.J.I-1- Eo.ta~~C'S dC' Jl•"""~l:;o ~""'f'l'•'<'ndicl~ <'nto·~ 10 ~~. ;.!!' 
cluhho: (o ~S klo', .. ,.<"1.,,1\·r- i(I<'C' (dll<•' •i\ I·~· 
:c ......... •.ail'r \'~l<'r J<' Jl,•(cr;:.nc-l•i 

•·.1.1;. 1 .. , .. ,.;. .... -,,,. 1 ..• ,;;,.,, .. ,~,~-l .• ,: ,,, 1.,.,,,., ,, :> ... ~-.~·~ 
';'~'''' .... ·~·· ... , .. ·1"'"'~·-"'···· ···=··· •.•..•..• 1\t:;( 
olo• Ro•(,.,,.,.,,,,, ~ 

to,;: •• ·~ ,.,l,•r··· , ..... t.,·l··· ,,,, ... "" .,, . .,,.,,.,.,,,1,, r.•••~• ,,, "~' ~I<• 

''· ,,.,,.,, • ., ... .,.·., .... ,1,, .., •• ,,, •. , • .,,, .... ;,,. ..... t········~:. .. r~_.,,.,._ 

.•oJ.· ......... J..,· ... r .. •·•''·'·'·'"'''"'''· , ••• '·"··• J,. ,,.{,····"· •~· 

' 
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----.,..--,, .~•·• ,,.,.,,,t,•o .. ,t,• !'•'''' ,• ,,;t,ul,•. ,- ·,, >H•''"'.-j,., 1.-t,. ,1 .. 

I'"' I to •'• "'' ,t,• f.,t,o.-1. 

.11 l'l:"f\''STU.Çh• III. tUPCI'Iii.ILI"'"[ •r ·I~US\~S FIU'C'U.CIS PCitt. 
~ t'U11 "' sr.:.::t UiTI. FVa•u: 

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

( 

(. '.: . 

. . 
-.1.1 • ~uonJ,• <"- ot•rJt,tl '"'''o .. I J,. o'IIIIJ,.,t_, fo•t' ~ 

•ur•·• "'• "'"' tal••• d<' <.orit"l .,; .. ,.,,, "'~ltoJ,· r"•·• 
C' <'ll[t'.,<'nohoo<'nt,•., ""n'"'' t.•••l•""'" "''•'C''"Lt:• 
.1<' <'u f'o'C\I~Ia. n.-~ ••··~ r.·n~ll1l•'•"•'-· c onl<',f!r~ 
lt:A(.Ô(' Cl; a d~t• Jr <'nOt'~d· f'"' ÍUIHI<'O!~'"('nl<' d'; ..... ~ ..... : 
7 ·I. I, t -

' 

rrt't'a .;t., <lrr.~"i'"· ""' t>•t~r(' f'b cou11·a 
in~litui~.ÕC' finanrdra, d<', "" •Ínl••'• 
SCI! l<';nqurt~1• f'N' crntt' t J,• ••l,•r rf'r
t·•~J'<'TIIf<'nl .. •C" rarJtal 1"JOilJ<' r~•• 
t'Jif'I'OC'<'nd l•rnl<': 

~ltSEJt\'~(~CI< 5<' a O'ntidad<' f'U'Ullf'&t' d<' ""-'11 dr 
uoo ldual d<'~<'r.á, rara 'ad•.,. drl .. ~. ar-r .. ~rnt~r. 
alC:• d<> d<'f'~Ut<> d .. 511 .. Crinij.urnt• f'•'' ccnt<>l dr 
c;orJt.al, •lnut• dc:- ~lt<"r•~,;;,, d.,;-·.r.·s <<'n~tJtuti~ 
'~"' "ndc <<>nstc c •u•cntco d~ <~rH•l •<><"ui d., 
•••• " ,.,],..r dt> r•ptal .,;,.;., .. .,._,,,,~.,. r-~r~ cada 
""' <lf'" s<'rliÇ,..~ rr<"tcn.t,d,•s: ' 

,.1.=- (luan:l,• (' r.af'i~•l s~>.ial (<>~ Jnfc-ri<'t' '"'' <•rlt•l 

"'"'"'"' t':rd,-ldf' rao·.-." .. .,r,·cc~ "'" -f<'r ~ 
"'" ~UI'<'TI<'l', ••~ nã~ t'Sthc-r tnalotcn•c '"'r~:o•ll 
:•d", nc• rrcu~t• • •u• Jni<"Jrall:~~;:.., ,..; a d.a: 
t.a d.-. .lnÍ~i<' ,h fundton•oot-nl,.. d.a .,n.ç.i,., 

7.1.2,1 • rrf'V& d<''dt:f'•~Sll<', t'" b"n<'<' <'U f'UIJ'. 

inHUui~.ii" r,n~nc .. Jr•. d<', n~ .r,,.,.,., 
SOX Ccinq"<""'• pcor rc-nt<') dto \&]<'r <'<'<"• 
rt-SpC'nd<:"nU '" ccpit•l C">lilid"' f'•r• 
t'•f'l'<' .. n-'••<'nt,•: 

7,1,::.:t- d<•••nHr.,~ii" d .. <IJ,.r.-nl.,o\J.:I~;l,• d.- '-;~ 
dit.- t>.:r.nt~ri<' o•u d<' ~~··•nti• olc ,,,..,,·,._ 
rl••tnt<'. f<"ota a• r••·.:~ dr <l,,,.,.,,.,,.,.s 
r ... r .. ct>d<'~ r<l•s Jnstl•u•çr .. ~ rr.::r,.••s 
f'U de f•n~n~•••<'nl<> t<'nCc<lld<' r"''' (11-

lorlcant..- d"" rquil'••<'n•··~- 4< f<-~•" 
<•••l'l<'t_.r <' "~l<>r d<' ..:.af'ital .,,.,.,.;,•n~ol<' 
n,.. ~ .. ~;>,,, . ., -nr.-rit>t', at.; lltlntor. .,, •• r 

' 
.. -

,.,.,,., •' •··•~ J,• ··~r•'"' •'"t•'·' .,.,'1!1111. 
...... , .... , ... ,i ....... ,,., :~ 

~.- ~~lo<" ·h· , ... , •• ;~,1-· •• ~ ...... õ<ltl •• .s ........ ,. !O:~ 4.•· ' ... t ·--~~ •• 

\:11•'"•1'' •' "'L'•' .I I ~•••••d 1o• 1 .tlf'~n1~ .,,,,:H.,j,:<><olo• 
'•''!!.!!:..!•'"~;.,., . .,,,,s,.,., .. J ........ ~ •• J .. .. 
"" r,.,.,,.,.;,. 'I( .. ~ tl" ~;. f'•''"- c-:...s .. "" J,. 
~""'~··· ... , .... .,,d,, d,o """""" .. ~i~ld8 r,.,.,,, ... ,., .. 
.... , .......... ,, ......... ;, ('111 iJ,J,· ,,,., .~ ....... ,ju ,i. .......... . 

•r·••·~·· J,· ,t,•r•'"'~'''~·•-.l.- ,1.• ,.,,.,.,.~.,~ ''"~"•'<'i· 

··~·- .::"•'"•'-' "<·•.r;•~l "'''i,d f,•o iuf,•oi<'t' "'' •"l'''~' 
.,,.,,.,,. ro~oc><l•• f''"~ "<'tlf'O<'•'~ t, • ._,•,•IIH·r. 
,.., d~~ "r~;:. .. ~ .. ~ .. ,~ .. '"~J.:,J,-~,, 

Pli.JHEtFI.~; •I ,,,,,, .• d.- <h·r,;~itf', <'JA tonnc<' ;:-u , • ., "" 

"'" Jnditul~i.,. finllnc<'lo·~ • .:1... ,.; 
.; ...... 5(1::" h inqu:.. .. ,·o rr·· •'rnt.•l df' 
~"l~r r<>rr .. ..,r,.ndt"ntt- d<' r .. ri••l #KJ
,;idC" ran'""''" <'Oif'l'<<'ri.:l(ioroit.-, 

~' •Jnula d•• ~lt .. raç.i<' d;:-~ ••··~ c•·n~ti· 
tull\'<IS f'~" <'l<'•·~·n dC' <'~f'iUl .sco
<'.l&l, a ... , _.,..,.,,.,~d<> .sro .. a;~ " 1·~

l<'r n'<'<<'s•.Íri<> l'at·a " nc•"•' r•J'•~<'ndi 
aO"nt<>, na qual c<>n~t,. ~ut a "'"~ Jn•; 
'-rall-uc.i~ t<'tal ,.,,.; <'htn .. dA at; 
" d.ata pr<'Yi~t• f'"r" a cnlrad~ 
!undon'•<'~lo d• c-~I;JÇ~~: 

SEClll'õD4: ai pr<>"• d~. <!,..r.;sit<". <'M 1-an.r<> "" f'Utn 
ll),sti'tui~;., (~nanc<'ira. de. nr afnJ• 
-~. so1: (rtnqu<'nt.a p<>r , ....... , dro ···~ 
l<'t rorr<'Jf'cond.-r!Tt' •C' eari•~~ <"~lJP~ 

dt> p•ra <' "'''" C'Oif'l'e<'tloll• .. nt,•: 

b) d<'•cnstr»~ÍÕco de dlsr<'nohlid•d.. dc 
cr;dlf<' 1-~n~.:;Tl<> "" dc ,:~••nria d .. 
finand••~lllt'. f~1u an~~~ .. d<" <!<'<'U 
... ntos r ....... ~id ... f'C'la~ in~ntu;ç;;.,; 
p10Ópria• "'" d~ f!n.1nci;o•c111<' """~ .. dl 
<l<>·l'~lo f•~rtçan~ .. d«$ <'qulr~ .. .-n!f'~':'· 
.,., r ..... ., .i.c<'"'Pl~t•r"' ••J.,,. rl.- <'•ri 
tal •ll'nclon•dC' "" •"bit .. • ~tn<-rrJor[~ 

•t.P ~rln&IT, 1\i' ilin101f;, <' I<'UI d<' 
~•rllal <'IIJ.Icl<' r•rc <' ""'rr<'r,Jooo<'n• 
t<>: 

7.,l • S••n<l<' a rr<'f'"'"""'"' ... ~ fun<l•~ã.: • .,. • .,..,,.lato!< dC' ~<'t\l(<' <:Ir 
t&.ilf'difua;.,. ,..., .. a~. • ll'<"•r,.-'~a(;,, ~.·~ or~u••··~ f'f'd<'l',j 
"'' f<"lt• d<' u•• da ... .,~uirot<"s .,.,. .. !ta•: 

1'111Mf.lf1~, a) f'<'<'U d",. <~ .. r;•lto, .... t>•nc.,. C'" ""'"• •n~tl
'"''"' lon,,,, . ..,,,,. .lo•, .,.., '"'"'"'' 1;(' c,'"\\~ 
,,, N' <o'nt,•l ,!,• \.tl.•o eo•qr.,ro•n,1,.,.,,. ,.,. ~ 

""~1 ····~•J·· 1'·"." •• ~·•ror".,, .. ,,, • .,,.,, .... 

\•I olo'00o't"1 I .O o;.,, ,,,. ,j t 'i'•'ll' 1-oJ iol~t• ;I, o I' ,o I\ o• 
, ......... ,, ..... .1·· .,, .......... ~.- : ................. _, •• 

,,.,, .. ··\·~··:, ;3~ J.- .............. ~ t ........ ,.t ... , ... , .. . 
on~• ,,.,,,,.,.~ I'' ··r• •~' •'" .I.- f ,.,,,.,.,,,,. •• ,.~ •• 

·~·n,c-.toJ.- r•·l<' '""''~.- .. tr ,,..,, ">l"'l''""'''"'•'~. 
.~u ~,,,,,.;.~ Je .... ,,.,., •••1..-.. ""'' ,,. . ..,,.,. ... ,,, ... ,1 

.. ••rlr•rnt.o~~·· Jo• '"'''' '"'~' ,I,• "'r••·d .-~! 

. . 
""''" J,• "•'I'"""•'· .... ~-~ .......... •'""" 
,,.,~;.,. fJn~n~-'"'"· ,1,• rcot~l .1<> •·•I·•• 

;,,: - ,~, f"''""<l~•<'lll<' <~• .,.,_ f•bn(.antr• dr~ •'CIUJr"''"<'nlo'> 
,.,.,. <'"t~t-clrr•••'"'<'l< ;t., rr~J•t•• ""''""ai .. ,.:,,. i'•'J<'t';.,. 
•'•'"'••••d··• P"' ru::<' aurorr. ... r • JCI {d<'~l """'' 

~ qr.t.»a ... CCI' .. 'LitUUU i. P&OPOSTA 

~-I· ~ rnti.l.adc 4r•cr~ arre-"""'••· ... cf'•}l ... ,.,,;o~i"; ""~r~.· 
i'•'•••· f' quaJo·C' (~nt'~<' \'). pao•a "~ fin~ d•~ .. Jin<"a~ c. t.~ 
c . .:1. ~ <' f do• ~ 1r li« 11'111<' lto • .1<' llt'J:ul"•<'nt<" 4<'~-s.,;. 
~~ç";;~ d.- Jt;:dl<>dlfui:C', ~o., a r<'daç.i'C. qu~ lh<' foi dada f'~-
1~ Tl<'~l·ct<> nt -91.~;7, dt' 2S d<' outubr.- d<' l"'"i, 

9 - raocu:"u.ç.\o 

'}.I ~ rara t'f.,(tc dr pr•~n.:hi•rnt<> <1<'11- ;lt~ns < .. !' d<;" ~ ..... ~.,. \", 
~<'n~llnt~ i!<".it~.i •nl~l'ie>r, • prol'<'n~nt~' 

r.·n~ld<'r&nd.- C' Jnt<'~<'li~ n1cl.•nal <'a fl11•liJ~.1r tJu.-~·,,~ 
·~ ~ c-ulturo~J d<' se-rvi~<>~ .. ro~d.it>oH!us.Õt> d.,, ... ,.,:; .. t~l-<'l'"T 
~ .. ~~~ r~"•'(;l".:t•~" )nff'r•at.iYC'!I- 0 t'<!UCitiV<'S (<' "" \j,\'('1, b~ .. 
,<'<'•~ a rut>licJda~<' C<'•~r~ial ~- ... '"'".i~<' nC'tirl.•s<>. dC' 
·f,r•• ~ <<'ntrlbuir :r•r• <1 dC'I<'nY•lvi•<'nto d.• t>cçà.,,• &fra
,;~ d<" aprl'ft'i~"'•"'"'"' intec:r•l d" hb•t'• .,,.,,;)_.,_., . ..,, 
..,_.,s.,r••,.nd<>. <'ntl'<' <>lltr<"S, c.s &<'&uint<:"J. ~rito:ri<>s' 

9.1.1 - ror ... r.,.,.;.,.h • t••••· aut<>r~s .. int;rJ''"'"·,. n~ei<'~ 
nait., • fi• .:~ .. in<'enth'ar • cti.i.th·.idade d<" h<'•t:o• 
t-rasU..-1ro t' o d<'l<'nVc.l-.i•c-ntc; IJ's <'•f'r<'~.a!· rr<•-1,!:! 
t<'r.a~ nacJ<'nais. c:o• a C<'nr.rquentor ;ooorl ia~af' 4<' 
•~rc-•d" de tr•b•lh<'" l~l•d<> • tC'!(•s ,.,. 11tl,od.oJ, • ., 
•rtisthls: • 

11.1.2- l'<'Sl'<'ito ~. d;ft'rc-n<h~~"' r<',:i<>na;. J~ <'UhU>Jo 
hrasilfln, f'I'<'CU('~DdO l't'hdC'n~-J11~ <'00 J't"O:~• 

/)(I,: ~ 

r• J<' .. .,n, c~t<'; 

U.J.J tJ,1.•_J_t(nt.I.•J·· J,o tnf,•••·•~.; •• •' .•t-~,.,.,.~r.o'tol, n.o 
rul>l•••.:l"·'•'· .lo· r,,.,,.;r••" ,:.,,,.,.~ ondo~r·'"•·)· 
,..,. ~ 1''• ...... ;_, J,• rÜt-lh'•' <' ~-· c',,.,.,.,.,,~.··. 

,,~ .l•'<llao•nt,._ J~v.•o.f.• ~.•1 "rt<'•<'ni,_J,•~ f'IC'Í•'"'"C"ol"''" 
'"· ~., •''"''"~'· 1-,..c:.-,., ... !o~<-ult~,1 .. ~ r<'rr.•Ju~.i;. t,,,,,;: 
,,;;~r ... .;~:,.,.,,,.'~"~ ..... ·.=r•·" •··J~ .. ,..,, .... ,,.. .. ~ .. ~ .. t.-.;: 

.lo ~<<'i'"''"·•d.o< rr•'r•'''•" ,;;,, i•rll~;,,.;; n~ <".,r!t;a•<"ri~~ 
Jade da ............ a. r-•Jo'n~.· •' I:Jit.ol ~ .. r c~ncrl~d.• r.-r in· 
rc.--.,. .. ,~,. AJ;ini~t'-r"•~··· oo<"Jiant<' .,,, J<' Krni,.tr<' oi~~ 
C:<>•un•~~~,;.,~. """ T<'r,.,·~ J<' ~rTic.• 1~ dC' 11~-F:"In•~ntf' 
d,,._ s.,,.~,~,,~ <Ir R~.:l~o•Jifu~~<'. ,..,.., que a,; rr<'r<'n<'nl~~ 
t.-n.h~• dlr.-lt.• s qual4"fr r .. ..:h•aç,1~ ('u i11J<'niu~ii<>. 

J(',J • C,•n•tAtad• falta f'U >nc,•rr .. ~;.,. ..... d<'Cb•O'nU(;j,, quf'.•IIC'<'OI 
p.anlu a f'''"l'"'~ta. <' ['IE):T(L f'<'d<"oá C'f'nc.,<lcr u• f'"-'~<' .,~;,: 
.,.; 15 dia~ i prt>,p«nrntt' rara ""rrl~h. 

- Ji<'J ['tad<"l' ;;~_, ,\U:<'n-'"· Acrr. ,ar.Ó. IIC'nd;:;n.la 
<' n<>s T~rrH.~rl•'~ J,• ~-~f';Í t' R<'rB.i.~ .. ; a f'llC~-
~_;,<' da~ c.orltais d"s ~itad<'~ E't•d··~. pn~" 
pOdt"r.: S<'l' d(' At; ,3(' di~s, I tr.iú':r.,, <:i<' 

~HTEL. 

10 • .( - ~ HiniHr<', d<' Enadf' J•s C<>•o,..lt:.o~ÕC'I l'"'d.,r.Ó auTcorl:ur 
" ',;ulltada dt" do~ua<'nt<"~ "" pr<'tt'SI<' d•s pl'<'f'<"nenT.,~ 
dt-t•r•in•r I<'" rec,.ttad<". 
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11--.. -.;..· 

111'~1 _,,,_,,, •• ···~·"·"'"' .. ' •• , ... -'"'"·'"'"1 .. • 

··~·~-~·~·=--=::::~:::::::::::::::: _ -,,,., r .•••• t ,;,1 · ,,, ... : 

11 I .,;,,.,I'""''"' .o ''',"' i<!·"" '"" "' <~.<< •"' -,;,,., •·~-1'1"1 ,,~ 

• ''"' elo "''''' i•" "" "'""'' ''''" ''' 
"''"'"' 1111" a '1"'- .,.,. •• I ''• 

o· Cjl,.. .,_.., o•O•'O'<•rloti. .,., 110111-

r·.- n ldH01ll 
t.-• I~~,..,!.,., no llt'lfll" 12 du p,.,,., •• ,,.,,., ,, .. =~••, cl•· l~ do• I•·~•·••:•~ 
rodo· t<.H•~- .-.,..:. "''llh••,. , .. _., ~.,.,,,.,.,,,,.,,,, '"""' ''"'"''&:••• 

b I n.-nll\1• sÕ< í" I nt •·c:•"' " ~wnlt <• "''' 1.-1 ,;,. J n ol•· .,.,_ 
,., .. .PJ..-('UI,.nt .. dn ,. .. .,,.,,, t'ipr> d•· ,.,.,,;,..., d<· o·~diodilto•.J.,. nu,..,.._;. 
..-Íplo d<' .,,,. do ._,,._ 

c .. unJ.-.iroh• • q ........ rf'fO<t'<• o ti:!lt ... \1 

tr•"' <""'P'".,•• dt• r.adJOdol<lb;..,, ,..,.. 110\!Al<';f>;"~ djo<'r•••"'· .,,. ""'''~t<<> 
.. os lJt~l\<"to. fl~•dCI• no &rtlt:•• IZ do ;a..,,,.,._..t.-j n9 :"_t(', d,.-2~ d<:
Cever<:-1ru d<" !i)t17, ,., ..... ., qu.- " l>''"l<'nd.-nto• H"nh• • •<"• ~<>r\t.-,.~le

d• o:;u,. • <>ut orra:~. 

»>EXO li 

WINISTtRIO DAS COMUNICAÇÕ€S 
~nto Nadonc:ll de leleootnun~ 

FICHA DE CAOASTRAMENTO :::=JJ -

~T:::•• ... •-·•• ~ -•• •• u.•o •• 

;-.. ---;.;..-~--- ~ .,.,.,. -·- -'- --

!"J- r .. :.., 
~ 001'fSTA/AtiO •:rT• /Atu.orõo;"IIADOII 

... - ~···~· ..... , .... -.. ·----·-- . . ...... c c 

....... ,Ao, - .... , ...... ,._., __ .... ----·· 

·--· .. ···-·· ..... .. ....... . -- ....... --.. ~.· .. -... , .. , .. ~.----~-~------1 

o 
~- ,..,c.o~b ~• ~ ... ,~,., O 
~- ..... ~00: ............ _ o 

~~- ~[::;~::;., .... 
........ . / .. !..~-. 1"''""'~"·•····· .. ·~··"' -·-~ 

~.;~·:,: .. 
llt ,1_ ·•"·• o,,, ,,,..,.,.,..,.,,.,, "''. do o ''=-''"' ,,1 .. 1. "·• 

oh'• l,u "'"'I <!•"'' 

,.:,,, 1'"' 1 '' '1''' 1"' 1 '1·' doo,;-I •. <I• '"H'"' ••ntotl.odo 
o•-\.O'Chi ... Oll<• d" •~'>''"" Iii''' do_.,,,,,., <lo• la<loo_ .. lil,.._;.,, "" •"nl<tllloo 

<I•• i'"""'' i pi" " 'I"'' .,,, oo•oo ,·,, ,. I dol;oll-' ·"''., do• '."'''"'"' .. ,.,,.,._ 

_.,.,.do' >Adludii'Uo<iuo. ,.., .,.,.,;,:ii''''"' dlto•o· ....... ••• , • ._ .. ., .... , .,., 1 ,..,, 

' '" t'l~ .. d""' nu ••·tjç., 1:' <I<> Doot••le>•\.,j ,.., Z,'l.,, do• 2" do f,.,.,.,l'l· 
'"do· )ll(•- • .,.,..,.,. ~~~··" ptupmU"nlt" \o•nhll" .,.,, tunt,..,r>l•d~ '"'" .., 

U'l ,.;,.' •• ~ •. ~(iul "" "':tt.o•rc.loin d<o 1a11nd11t" "'"''''" 

=~;~;~;!z; :~--::~:: .. ~:::;:;:·· .. ~"~!:::;~~;=~~: ... ~~;~::: .. ! .. ~ , ... ~ .. ~~ 
d~c(1rrn r .......... p•·<" l.ro.l. 

f luça I) 

c.a.,san::.tur;o. d•· <<odos ._..,_-dirls: .. nr ..... ) 

DEMO';STRAÇ).O I\[ RECURSOS ltCNJCOS 

l - TRA~SmSSOR J>J!INClrAL 

l.' hbriçantc-: 

tipo <:-/OU II!Od~)O! 

2 ~ TR»/S)1ISSOR AUXlllAR 

l.l fabricantc; 

2.2 tipo c-/au IIIOd<:-lo: 

l - SISTEMA IRRADJA."'TE 

l.l -fabricante: 

3.2 - tipo e/or; mod~lo: 

{local ) (datu} 

(:re:rres<:-ntante l<:-J.:.I-.1) 

ANUO V 

NAl 00" 

1 
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·=~ -~· K '""' 110 c••r.t.li..,TI.IIl&!l ou• eii.I.A- t u ... cnú•oo """"• o wcuo I'I-ICII'IO 10 
t:JMTAt. ~~ .. :::.-

·--~·-·- ·-~---~· --· -·- ... 000 ... ... 
/ 

~~•tiiTrNDt -.uo OUTM> our01101o M ,..,.. LOeAUOol- 1.111 I t~lo 0C KIMÇO 

"' _1 J I 

~:~'n'::c::= ::!r-:•;:c:,::::.~ =·~=:.~o••;:,~::"- TI'O OE IOVIÇO 
lllMot. t.OCALieAM 

= :O:.t:;::~:-r:o~DtTU .::=ar:':..:i!:Tl~ .. -;.:: . Tlf'OOI:~ 
...:1uu .... on:11ooo1. t.OCAI-Ifl.t.OI: 

' fiD t:OUII'AIII:~ UTIUZUIO$: TUIII-1011 .... CII' ... I _, _, 
"--""" """""I - -••nau. --· - -

~;l:ltC[In"Uoll. !Jt Tr.IIPO K .,_UIIAÇ:iO 01AJitl'""lltU'EJtEIITI A~~~ ... OIIU t: IIITt:RI'iltltTIU UCIOIIAII . 

. ·~·c: ......... -.-.... ... ~-·.; .............. ~ .... 

~~T!:..O MIT~ oloO KIIIVIÇO .OTJCIOIO, O!AitlAIIE"IITI:, 1:11 

•o,~!~J:!" ... ~-~~:~.~=:~~' 
III:U.ÇiO 

"'/ 
:r" PIIIA:ZO H ••tnllt.a(ÃO 

. 
HG./1:1'1:1 .. APIIIQVAÇÃO DI I..CICILIS I ....... o ..... u' 

I 
·fi' I'M.ZO -.:.flUIDA Vil I"'.MCICIIU.OIUTO t:ll DO'Iti/TIVO GA " .................... unçÃo I 
• r . r H' TO :Re9i~o l:conêmic;,. t.stadu8l 

-f'Ar" "' fi n:< do disposto nt'SU~ ('ondl ~õ<'s. Cfii<:~<IC'•!=(' <WO T<'Olj>O 
tlC' l'ro~umaçio Dlida dC' t'll':i5sora d<' TõldÍ o<.! i ~~~S~(l <' f'<' ríoJfl " TC'mpo dr t rnnsr.h:: io inint<'rru;•to. t'onpTC"en.J~ Jo en r rc ~ entr~da 

"" ur d.11 el>lll~io. COIAC'i dente C\1111 O injci('l do ~un IHO~ra~~çiir> hJ.! 
h\ tunl o o t..=nnino da~ t nn:uni~s.Õe.!o no per indo. coinci t!<'nH" ~o·rr, 

o t'n~·c rra111ent o dc:<.~a Olt'~tna rro~:,r:anaç.õo. 

. ______/___/. __ 

~ _..,.... 
MI> ~ &ICAJ' 

p IDOUO 1W 29000.000S07/It•li 

.. 
1 

ftndo •• Y1ata o d1apoato no e.p!tulo ru do 

.-.nud & Od•ntac:.io Jar!cftca, •rovac!o pda Inatruçio 1:nt•m• n-9 
11. fiJ 02 411 OU.tubro & ltll~ encud.ntw-- o pr-•ant• pi'C'IOJ&&o 

D1ntol:'ia 1111''\lional 4o tmrnt. •• cu'rltib&/PR 
que, lhe .farl ~naação du pi:'OP(*tu pert1nent.ee !11 efat.url e&t..l/; -· 

., 

' 

1t.oo.aa 

J>iratora da ZIJ.rater-1a aaa:l.oaal •o 2)1:MraL •• Curf'tU•• 

J.ua Jlaa. •távlo do baral 0 2711 - J,ia.,rr1lbo - &o.4SO 

llr.Pr•:ra1to Mu.aieipal •• Tola.So/Pa 

Edital para iaatalaçlo da aa!.aaora da radiodif'uaão 

(anc:aaillha) 

Palo p't"aaan'ta tn:roraaaoa ·• Y.lla. ~11• ':ros publi ... o ao 111á;1o Oficial 4& União da 02: 41o óorranta, o Edital 111) 2727 
ra:raraata a azploraçâo d.o ••1"1'100 da· rad1od11'llaão d• aona ... ... aar>a (U.hTiaâo) naaaa looali4ad• • .. 

•" .. 
"' 

outroa•i•, coaumieaaoa caua e praao para •ntra-
4aa propoataa, aaata tlirat..or1a, 1natru.ldaa eoa a docu.aaataçÃ<> az1 
a palo adi tal, tará !nlc:1o no dia 18/10/i!IS a t:ára11110 • 01/11/116.;

Daata :roraa, aol:lo:lt ... oa a Y.Sa. a aaatilaaa 
oUvulaar o &aS~c:lonado Edital a<~,tr• oa óaiiio• da iapranaa loc:al • 
roa aa1oa da ooa'U.>:l1cat;:iõo. 

ILH .. LI CUUI 

C .. ~at:ICUUH UU< I [l'"' u. 
Poo ... 

araço< 
o. Sr. 
:ratto Kun1c:1pal da 'rel••o 
00-1'0U.IJO/PJI 
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larn.ora ca Diratoria ll:aasenal· Co IIK•u:t. •• Curltlilla 

ll.ua llee. Otá .. i• 11oo A•t.l'd. 2'711 - J,laorl"llh~> - •~30 

ar. lliret:or Q II.Íod.ie tJns;o •• Toledo Lt4•• 

lhUt&l para l~~oatal•çi" da eaiaeor• •• radio•U'\Iaiv (el\aaatnha) 

ll:ndareçol 
Av.Parlsot 4• Sousa.:S22-Jd.Porto Ale&r• 
.II$100•TOLl"PO(PII. 

ltC/PENTEL 
!Dl'l'AI. MI 272/88 
(TV-'fOl.EDO/Pft) 

'fERt40 DE JJ>ENSACÃO 

PROCESSO Nt 29000.006~07/88 

Ali PMPoataa entr-esuea f.lellt& P1r.tor1a Rcta1ona!_ to
r- Í'li#!Orlld.U da eea:u1T:~te ~aane1:r&, Qbaervada a data de ç:-eo:entaçao: 

PROPOSTA Kt 01 _ JM-I'IÁDlO E TEt.EVls.XO LTDA. apreoentado. 8111 <6.10.!16, 
protoeoU:u.dal aob nt 29105.0010.46/S.S 

• E TELEVISÃO BAND!IRAN'U:S DE PEL.O'l'AS LTDA. ç~ 
P'ROPOSTA !(t 02 - ::;!!~a c-m 27.lO.e.e,' aob 0 nt 2910S.0010.C!t/8B 

PROPOSTA Nt Q3 • TV ALIANÇA DO PARANÁ ,LTDA. apresentada CID 27.10.88 • 
protocolizada aob o n• 29~0S.0010S0/88 

PROPOSTA Nt 04 _ 1\ÁOIO E 'lV INOEPENDENCIA SUDOESTE LTOA.. çruenUda 

111 m 27.10.88,. protocoU:~:ada 11ob o n• 29lOS.0010Sl/813 

Nee.ta datJa, çcmsei ao preaertte ,.::c~:·~:o:c"!:~ 
r-idu propo11taa, que paao.~~ora~~~ a :ruer parte int.ea:+ 

* ocuiio 4a outora;~: para cone:tar, lavrei o pNIIII!m(C ter.Q, que vai 

~r •1• UtJ1nado. 

t«:IDtNTEL 
011/CTA. ,.., 
PII.OC:E:$50 1'11 2!iiOOO.OOl046/88 
JUNTO:>: UlOS.001046/16: 00104~/11; OOlOS0/88; 001051/11!1 
.IDITAL )tt 272/88 {TV •• Toledo/PJI) 

INtORMACÃO Nt 279/CTA-4 

An.al1aando •• propoat .. apreeentadaa, lnf"or"!!lamoe: que 
oa •CVJip&IIOntoa· ind.lcadoll pelu propo~entea no ane.l!.o IV de aeur;. reli
::~:!~~~~ proc•aao. atendesn o que diapoc o item n• V d•• CondlçÕt-:o do 

"C/DElrrEL 
Dfi:/CTA 
ORA!> 

Cur1Ube., 14 4e t:IOVi!llltlro de 1988. 

Pt!OCE.SSO N• l!iiOOO.Q06S07/88 
JUNtOS: 2910!.,0010.6/88; 001049/88; 001050/88; 001051/88 
ASSIJN'l'O: J;41tlt.l nt 27'l/8B 

PAl'lEC!:JI !ft l80/CTA4 

DIEN'!A: 

Convoca~io de :1ntere11aadoa na ~ecuçio e.tixplo-. 
ração d~;~ acrviçc, de rad1od1:tueio 4e aons c 1ma
a:ena, n• c14ade d~ Toledo, Estado 4o Paraná. 

Aeor.rer .. ao eh....araen'to do Ed1 tal aci .. a 1nd1e&do ... aesrutntea 
entidades: 

A) J'M-TV RÃIIIO E '!EU:VISÃO LTDA. 
B) RÁDIO E 'l'Et.EVISÃO l3ANDE:IRAHTES DE PELOTAS LTDA. 
C) 'rV At.li.NÇA 00 PIJW(,Í. LTDA, 
D) RÁDIO TV INDEPENDbroiA SUI>OESTE L'1'DA. 

A proponente R.\Dio E TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PE~ 
L'rDA. 1natN1u aua propo,.ta COtll o:s aea;u1nte>S documento=t 

Fl. 01 lleqUer1111~nto d1r1a;1do ao lUnl•tro daa COIIIt.micaçÕee: 

Fl. 02 • 11 atoa cone:Utut1voa e ev~ntua1a alterações com aa ree:pect1-
vaa compN!vaçôea de artou1v.&n~ento na ~partiç.io contpetente: 

Fl. 03 clá~ulq o:d&1du pelu alineaa •· b e e do§ 1• do art. 
l<il'do RSR; - - -

Fl. 2S Decl..r-.çii.o t1naad.a pelo :adm1n1attoador 4e que: 
.a) nio Poaeu1 • entidade au.tor1:.a;;io para ~xplorar o meanto 
tipo de ae:rv1ço, no mu.n1t;ip1o onde •e pr..tende 1natatar a 
eat-.çio ~ que nio excederá oa li1111tea f'ixadol5 .no art1so 12 
do Decreto h1 n• 236/6,(, caso a proponente venha a e;er co,2 
templada <:0111 a outoraa: 
b) nenhUIII aÕ<:io inte1ra o quadro aoc1etiÍ.r1o d~ outra execu
tante do IICIU!IO tipo de aervtço de rad1od1tu•iio no IIIU01cÍplo 
onde ae Pretende 1natale.r a eataçiio, nesn de outrae'er~~pre•a" 
de rad10difueii.o eno mu.n1cip1oe: d.iver.o:~~, 0111 excee..o aoa U
a1tca f'1ltadoo. no artiao 12 do I>ecreto lei n• 236/67, eaao 
a proponente venha e. eer contamplada com a outorsa; 

Fl. 09 c 28 ComJlrovanÍell de q.ue a entldade POl:leu1 oe l'CCUr11os !'1nance1-
r-o• ex1&1doa para o emp't-cend1mento; 

Fl, 12 a 16 •:.nuta 41!l alteratiio contratual ou eatatut.!Í.rh far~ • ~leva
çao do eçit&l aoc1e.l, a aer aumentado de aa1a) o valor p~
viato para o novo aerv1ço; 

j 

-~-
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tl. 42 ..... 

fl, 156 • 69 ... 
recur.oa t•cnieoa: lruUcaçilo doe •qulp&n~entoa: 

quact!"' cornple~ntar à proposta, conf"c,u.,.,.,· 1tc"' B d.aa Cor.d1-
('Õea do E"di tal ; 
aaaent111umto prévio Cio Con.elho de 3eaurar~ta Nacional ( t11e

penaado, tendo ""' vleta a axt1n .. i.o do C.S.Nl 

aata('iio • que 11ao •:o;cad"ra .oa 111111tea t'h;a4oa do aJ"t.1&o ll 
do Decreto loel n• 23&/61, caao:> vanha a aer cont•Mplada c:~ 
a-outo:raa; 

Fl.:0,3l ~ 33 p:rava de quto oa cotletaa alo bradle1roe: 

prova de que o dlr-etor é braa1lt.11"0 nato; FI. 33 

b) nt-l'lhum aÕeio 1nteara o quar:tro ~oc:1atÍIJ-1o de outr. axecu
tantl!' d.o IM!afho tipo 4'11 aerv1ço d•' rad.iodU"Wiio, no '1.:m1eb1o 
Ond<' ae pretende 11'1atalllr a aa"t&('iio, Mlll de oútru en~pnaaa 
de rad1od1fuaio, •• -un1cip1oa d1~raoa, a111 axceaao aoa 11-
llllt•a t'h:adoa no arttao 12 do ll-ecr.to lei n• 236/6'1, ca.ao 
• preh•r'!den.t.e venha • aer eonte~~~pl&d• co111 a outora•; 

compro\rantea de que a -nt.1dade ,poasui -oa reeur•o• 1'1nanc:etro• 
ex1c1dos para o e~~~preer'!G1-r'lto; 

... •• 
FI. 34 • 40 

•73 .~76 

FI. " 

pr'O'Ia·de cumpr1.,ento d&B obr1aa~Õea eleitoral& dos dlrttOf'f!ll; 

CerUdilo doa Cart.Órloe Dlatribu1dorea civeia, Cr1m1nah e de 
Proteetoa de Tit.uloa doa dlN"tOhlli- -

declaraçiO d-o Ólf'f!t.Ol", de que não participa da direÇ"io t!• 
outra entJodade execut-.r.t.e do -•mo tipo de aet'Vi~o de radlo-
dJ!uaão a que &e ref'erc o •~11t.al, no •..miclpio OfiCie &<I! pn
tende instalar a ••t•tão, nem Cle outra• em;.rea•• de rad1o
c11ruai.o, em ~o.m1cip1oe diveraoe, 1!1111 o:xceeeo aoa l'11111toa r1X,!_ 

doa no an,tao 12 do :Oec"'to le1 n• 236/&7, ca•o • proponente 
venha a e.er tontempleda com a outoraa e q.ue ni.o e11tÍI no e:u·r 
c!cto de mandato eletivo que lhe aa~tegure imunidade parla~ 
mentar, nem exerca cara:o de auperv111io ou aa•ee•or~.mento nu. 
Adlll1n1atratio PÚblica do qual decorra :roro eapec1al. 

n. 

Yl. 

F). 

FI. 

F) • 

yj. 

Yl. 

YL 

02 e 64 

•• 
66 • 67 

" . ,. 
" .,. 
" .. , 
13 • &o 

reeursoa téct~1eoa: :lruUeaçio dos flluip.-entoa; 

Quadro -coaploe~~Cntar à pi"Qpo&-ta, eonf'o-r.e :ltdl 8 daa ConGl~Õo• 
do Edital; 
a.aaef'lt1Mento priv1o do Conaelho de Sea~JI"&nÇII. lfac1oni.J (dh
penaado, tendo em v1ata a exttnçio do C.:s,N.) 

prova de que 011 couatal!l aio bra.aileiro•~ 

prova Qe quf' 0111 d1ret.oree aio braaile1roa natoa: 

prov4 de cumprimento dali! obrta;açõea eleitorais doe <11retorea: 

A proponente JM-TV RÁDIO E TEIZVISÀO LTDol., 1natf'U~ 
propoata C"<~~'· o• aeau1ntell documentos: 

F). " 

CerUdio do& CartÓr:loa biatr1bu1dor-ea CÍVeis', Cr-1m1na1a e de 
Proteetoe de Titulo" 11~•- d:lretorea; 

deelara('io dos d1r-etorea, de que niiio part1c1pllll da <11re('i.o 
de out:r-a entidade executante do 111e11mo tipo de a~1çó de 
:r-ad1od1fuaão a qu" ae ~:fere ó edital, no lllun1ci,p1o ondo;~ ae 
-C:~reteru:!e lnatalar a eeteçio, nem de out:raa et~~Preea.G de radio 
<11:1\Jlli~,, em r;run1cip1oa d1veraoe, e• ex<:esao 11os l11hltea ftxil
<loe no art1ao 12 do tlecl'Ctt.o lei nt 236/67, caao a propOflent.e 
venha • aer contelllplada eom a outor~~:a e que niiio e•tio no e.~C•H' 
dcto de raandato Cllet1vo Q1.1e lhes uaeaurem 11flun1dade parla-
ntentar, nem e:~~;eree• t:arco (!e sl,lperviaio ou asaeeaOruento n11 
Adm1n1atraçiio PÚbl1<:a, do q~;~al decorra fora especial. 

n. 01 

n. 02 • at 

Fl. 03,04,0~ 

Fl. 08 

Fl. 03 

Fl. 33 

Fl. 34 e 3~ ... 
Fl. 00 • 'o 
Fl. 09 

F). 19 

Fl. " . " 
Fl. " 

lhrquer1mento d1rla1do ao Mil'l1atro daa Comunicaçõuo; 

atos const1t1,1t1Vors com' ~•PecUva comprova('io de t.rqu1-
v~ento na repartiçio competeflte; 

cl.Í.u•ulae euatda!!l pelac al!neu a, b e c do l! 1 do art. 
14 do ~SR; - - -
Dec:lar11i;io firmada pelo admlnietrad.or de que: 
a) nio porsau1 a entidade autór1zaçiiio para e.~Cplorar o 101eamo 
~1po d~ aerv1ço, no 111un1eh>lo onde ae p~tendco 1natalar a 
'ato.('iie co q1.1e, ni.o exc-ederá os liml.te& flxados no a:ot1ao 
{U·do Decreto-lei nt 23G, de 28 de- feve~1ro de l9G7, caso 
vçma .._ aer cor>telflplada com a outor-~;a: 

o1, proponento!! JtÁDIO 'l'V lND!:PENOtNCU. StmOEStt LTDA. ,:ln~ 
aulil propo&ta eom·.oS a.eau1nt.e• (loeurnentoc: 

.1() nenhum aÓc:io 1ntear-• o quadro a<rcietã'rso de outrll e:ucu 
tant.e do 111eamo tipo de e.erv1('o de radiodi!uaiio, no .,,_mie!: Fl' 01 Requerimento d1rit1do ao M1f'l1atr-o dali COIMin1eii.ÇÔaa.; 

$'1o onaco ao!i' pretende illatalar • esta('liio, nem de out.~u empr~ Fl. 02 a 06 
'111115 de rad1oc.l:1!'usi.o, em IIIU.I'Ilclploa d1vere.os, em e,;cei!I!!IO &O!!< 

ato:s. eonat1tut1volS com a reepeet1va co~~~prova('io da arqu1va
met~to na reperUçio competente; 

l111'11teiS !'bados no art1ao 12 d.o Detreto-lei nt 236 ll.e 2S de 
:revere iro de 1967, caeo a pretendente venha a aer c<:>ntem- Fl. 03 e 0<1 eliusula.s ell.1&1<1as -pelas allrie .. a, b e e do ' 1 do art. 14 

<;toRSR; - ---
Plac.a com a outora:a; 

ccmprovantea de que a e~tidade po:usu1 oa recuf'ao= f1nanc•! 
TOS exta1do& para o empreend.1111ento: 

l'ecuraoa· técnicoz: indlcaçio doa equ1'J)eumtos: 

Fl, 09 .Dec:i.ara('.io f1M~oadt. peloa adlll1n1at:radore.s. de que: 

quadro eomplementllr ii proposta, COl'l.:f'oi'IQe ttem S das Cond1('Õer; 
do Ed1t:•l; 

a) nio poii!S\11 a el'lt.idade autorização pllt'a explorar o lleSI!So 

Upo de II.II!TV1('o, no -un:ldpio onde ae p~tende instalar a 
esta('iio e que, nio II!.~CCederá oa limitea :f'1:~tad.os no a.rUgo 
'l2 do Decreto lei n• 236/15o7, caso a proponentll! venha a aer 

·eontelll))l ada com a outof',aa; 
b) nenhum sÔc1o 111teara o QUadro soc:letir1o de outra exe<::u• 
tante do llle~Smo t1po de se:-.tito de radiocu:ruaiio, no 111un1cl • 
1;110 onde se pretende inatalt.r a eatao;-ic. nem <le out:r-aa .... -
presas de rt.diodl:rusão, - IIIUnicÍpios d1veraoa, em exceaac:r 
aos UmStea f1xadoe; no art1&o 12 do bec:l:'etO lei n• 236/6(, 
ca.so a pretendtlt.e venha • ae:r- conte111plaaa cc111 a out.orga; 

ol.ssent1mento pt"évio do Coneelho de Seau:ran('a lfac:lonal (dis
pensado, tendo em vi ata a exUno;ão do c.s.M.) 

prova de que os cotístu_ aio braa1leiroa; 

pi"'VA de que o dl:retor .; b:r-aa1la1ro nato; 

prova de cumprimento d.o.s obriaaçÕea eleitorai:IJ d.o d1retor; rl. 02 e 26 eomprovUJtea de que • entidade poaeu1 oa rec:unoa 1'1nance1-

Cert1di1io d.oe cartÓrioe Di•tr:l.bu1dore1'1 c!ve1s, Cr1m1na~B e roe "~igidoc para o etnpreendtlh(!f'lto; 

de Proteato~ de Titulo= doa d1retore.G; rl. 26 e. 3D :reeur8o:S. téen1cos: 1nd1caçião doa equ1pA!Ilentos; 

deelarao;ã~ do diretor, de que não part1c:1pa da d1reo;ão de 
outra entidade executaflte o me$11lo Upo de· ,erv.\ço de radio
<li:!usio a q'<l-e 11e ref'ere o ed1 tal, no llluntelpi-o oru:!.e se p~
tef'lde instalar a eatao;io, nem de out.ras empresas de rad1o
<11fuaão, em munic!pios diversos. em excesso aos lim1~• fi 
lladoa no art1go :12 do Decreto ie1 n• 231'i/67, r:::••o a propo7 
nente venha a aer eontoempleda com a outorga e que não está 
no exercÍcio de,lflandato f'letlvo que lhe asaea.ure imunidade 
parlAIIlentar, nem exeree earao de supervisão ou aseessorall!~n 
to na ,o,dmint=traçi.o PÚblica, do -qual decorra roro espec:h.i. 

' 

fl. 31 e 3~ quadro complementar â propocta, conf"oi'IQ~ item 8 das CondlçÕC• 
do E41tal; 

fl. ..,sentimento or-év1o do Conse-lho de squran('a NactOÍ!al (d1s-
pen!!laQo, tendo em v1ata a e:t;t1nçio do c.s.N.) 

fl.ll,l6 e 21 prova de que os cot1staa: aio bras1le1roc; 

Fl.ll,l6 e 21 prova de que oa d1retore.G aio braa1le1l:'Ois nãtõ11; 

l"l.l5,20 e 25 prov11; de -cumprimento d.as ob:r-1aaçÕea eleitorais doa diretores; 

CerU<Iio dors cartÕr1oa 01eti'1buidorts c:fveis, Cr1m1na1s e 
de P:r-otea:toll c1e TÍtulo"" do~; d1retores; 

A pE"Oponente 'l'V ALlANÇA Óo PAAANÂ LTDA. 1~r!fu: ~H propo! 
ta com os seguinte& documentos: ~ 

Fl.l2 a'l4 
17 .. 19 
22 a. 24 

Fl. 10 Decl~rao;io doe diretores, de que niio pt.r-t1c1pam da. direo;io 
de outra enUd.ade e.~Cecutante <lo mesmo tipO de serv1"Õo de r•· 

'c1:1od11'u11io a que ee refere o ec11tal, 110 munieip1o onde !Se 
·pretende instalar a e~~;tll('iio, nem de outras empresas de :ra
jd.iod1:!u~~;ão, em Dlun1<:Ít>10s diveriiOs, CID e.~Cces•o AOfl l1m1t~te 
•fixaaos no .artigo 12 do Decreto lei n• 236/67. caflo a p:ro
oponel"!te venha a aer <:ontemplada com a outorga e que niio es
·ti:o no e:ie'r'Cicio de nuUlda.to elet1vo que lhe• aseeaurem 1mun! 
~ade parlamentar, nem exel'(lem <:arao de aupervi~tio ou ars·aea
:soran.ento na Ar:11f11nistraçiio PÚblica, do qual decor:r-a foro 
especial. 

n. ol Requerimento dir1a1do ac:. Mini.tro d.ae Conn.mic•o;oe'll; 

n. 02 aos 

,n·. 03 e o~ 

Fl. 10 

ato!ll eonat!tl.ltivos e0111 11 resp~c:t1va eomprovao;ão de IINtUiVEl· 

mt'ntc na repartit;âo competente; 

clãu11ulas e.~C:I.g1<1ae pelas alfneas ~. 'b, e c: do !i l' do art. 
14 do ~SR; - - -
Declar&~;('io rtrn~ada pelo~~o a<lm1n1atradores de que: 
ai não possui a entidado:: autor1za('io para explorar t> mesmo 
Upo d~ aervtço, 'no ~&UT~lcip1o onde •~ p"'tende 1netalar a 

-~ 
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t~~~;~l~~o;~~~ee CUD.OOO COMMRATIVO 0AS PROPONENTES 

DTIDAtll:l JM-TV RÁDIO E TELEVISÃO !.TOA. 

1. 
_......, .. u,., ·noio ... , ... ~ =:-.:c:.. DO.,-~ .r=- -·· _.," .......... -_. ..... ..,. __ 'V 

~~· --Jti:ll -· - ..... _ -- ..... ·=--i 
.. _.. ... _ 

VhUl-1 ...... ,u .. -N -- -· - - -- . - .. -- ~---· JOEL JILI.LUCI:LLl 00 - - ···- ~ ... ...ASL~ ~-ALEXANDRE: MALUCELLl 10 - - -- - ----~ 

__ ... 
-· ..... 

-~L- --· .1.2..:.. ... ...lL..-

i I 

ENTt~ADE: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PILOTAS LT!IA. 

I"'A'IIlSA Dt !IARROS • SMO " .!QQ~ -"'-• .....M..."-. 
MAU'RlLIO DE CAMPOS SENNA FIUIO '·' --
,.WILSON ARNALOI TOMA.Z '·' " 

~-
. 

-"- ll&...t ~-
Sl /;(~~) . ~ 

I 
EDITAL Nt 272/66 C\.ldORO COM~RATIVO 0!.5 P~OPONENTES 
{TV TOLSO/Pll) 

R'l'IOAtiE• TV ALIANÇA DO PARANÁ LTDA. 

1-
...... ~ .. !) .. ., ............... \ --· :·:.:: ----"''""•"*""'_' .. """~ ~ -~-- ~ ,, ... _ ...... _ .. 

•'"'-- .. - -- ·~--i - "::f.:.:! 
_ ... 

--··· -- -- - -- - -·- .. 
D,ILMAR ABI,I.lO ARCHEOAS •o - - ···- ~ -"'-'~ _a.z,_<;:;. 
li08ERTO IRINElJ MAP:INHO •o - - ·-- - -·--- _ _.. .... - ..... 

•Õe:s...._ --· O> • 
--~ .2!..._-

i I I 

EfrTI%1ADE: RÁDIO TV INilEPENDENCIA SllllOEST.E LTDA. 

MARIO JOSÉ ®NZAGA PETRELL! 

~::: 
FILRO " " -- .w:L. -"'-'-• ~-OliNALOO WlZ ~ OOS SANroS - -
'""""' """" - -

-'- --· ~ ~~I ~ 
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-Anta o eJtpoato, oonelui.oa que ~nUa enu
daOea aatão aptas à outor•• objeto do Edital n• !7l/a&: 

A) JM·TV J\ÁDJO Z: U:Ll:Vl&J.O LTDA, 
111 IIÁPlO f. TEU:VlSJ.Q IIANDU1V..NTE:5 DE PIL01'AS LTOA. 
CJ TV Al..lANÇ" DO F'AftAH.I. LTOA. 
Dl 1\ÁOIO E 'rV lNOZ:PEHDbCIA 'IUDCIESTE LTDA. 

r.:acla~caaoa que tOCS.a a propont~ntaa ttPNMntar ... 
a doc~nt.a~io •• ordem, 

DE ACORDO. 

CUri t1ba, 0' da now~ro da 1111&--

_5 'v~k\ 
AL'IYJI PJ:II.EUtA DE LIMA .JUII'l011" 

Aaa1atante Jur-!dico 

l. coneld~~•ç;,o do Sr. Dln~tor Jlcs;lonal. 

Cur.itlba, 07.11.16 

~-1nho o preeente proc .. eao (Edital n• 272/16) aeua apon•o• ã Dlvi-
aio de !lad1od1f1Jeio, para proa•f!S:'-'ilr•ento. 

IIIC - DEHTEL 
Paoasso N• n.ooo~oono7/U-lt 

ESTUDO 

SIHT!Tio:l: 

Trata o P"•mte proca11a do 114italn• %12/U, 
P•ra out:oraa do .. rv1ço • radiodlfulio ae 110111 • s-~ 
tans. n• cidade da Toledo. !in•clo do Parant. 

Ho pra:r.o aatipulado.,•cor":ra ao cbaaado aa 
aeruint.es antid.des: 

A) JM - TV ltlDIO E TELEVIS~O LTDA· 

B) AADIO E TELEVIsJ.O IAHDE1RAN'IES Df PELOTAS 
LTDA. 

C) TV ALIANÇA no JI.AllAN.( LTDJ.. 

D) RADIO TV INDEPfJfi:EKCIA SUDOESl'E LTDA. 

O processo foi exuinado pela Dintoria J.e

Jional cSo DENTEL .. C\lr1tib• (Jiespacho de fls. 26 • 
paroc:n n• 110/CTA/18 e pela IÍiviJi.o de Jladiodifu•io 
deste Dc-J>&:rtuento {Infora1çiio RA.D n• Z33/U}, cons
tatando-se que as entidades auprUH!ntianadas atando

r-. aos pre1.supon.oa .So lldital. 

CONCLUS~O: J.nto o exposto, est.i o pn~eeuo oa eond.içõas 
da ser su~tido i considençio do Exa• Sr. Proslun
te. u P.opilbliu. 

ar .. !lh, 11 de 1~ 1 _de nu 
Direto.ra 1\eQ:ional O 4.-o 

MC - Df.NTEl 
OlVISM Dr RA.DlODIFIJSXO 

Sfç.\0 Dt ASSUNTOS JUR!DICOS/SOL' 

P~OO!SSO Nt 29.000-006507/U-19 
,JlJX'!OS : 2!LlOS·OOlOSO/aB, :Z9.10S-0010~6/I!, 29.iOS•OOl(~ifll a 

29 .l OS-0010~9/88 • 

ASSt.tiTO: Edital n' 27l/88 (convoca!io de: interessados a• aucuçio 
do serv ço de radiodifusão de soAs c 
iaagens. na cld11.de de Toledo. E.sudo do 
Paunâ). 

E11 atendiJnento is instruções baixadas pelo MANUAL 

DE ORIEN'!AÇ)\0 .JlffifOICA, em seu Cspltulo lii, • Dintol'ia P.ct:ional 
do DENTEl ~~~ Curitiba pN·cedeu ao e:rotudo pTeliminar das propo:rotas 

apresentadu peln entidades: 
A) .JH-TV AADIO E TELEVISXO LTDA. 
B) R};DlO I. T.ElEVISJ.O !IANDEIR.ANTfS Ii: PfLOTAS LTDJ.. 

C) TV ALIANÇA 00 PJJV.NX LTDA. 

D) AADlO T\' INDI.PENDENCIA SUDOESTE LTDA. 

tendo nd tido o despacho de .fh. 26 e o pal'f!cer n' 110/C!A.C/U(ru. 
27 a 34), quando concluiu que as proponente~ sstisfil:er&a os T'f!t;.ui· 

.&ito:; do Edital. 

rindo o encaminhU~.ento dos autos l conslderaçio do F..u• Sr. Preside!!, 

te da RepúblicA. 

'rl:RMO Dr. INST1-ÓIIAC~.O, 

In:ltD1Jrc1, ncst;:~·~ata, o processo <]ue rc:co:bQu o r>Ü· 

001046 ;SS ,neS't.:l D1rctor1_a, com O:< <'loc:ume:ntos guc: instr~~ 
, proposU• d,:..:tl'I-TV,RÃD!O E ~SXO LTOA 

!>.1N. '-'><ec1JtAr o ·aerviço de ucliodifus:ãorv- TOLEDO/PR ,,I 

no:;. termos do &dJ.Ul n9~--· 11 prorostor~ eornpraendelS 
folhas nUII\Cr.,das e rubricadas. 

nr.l'~ 

IISS1S'IE11Tl-: DO DIRr.'t'OR 

Declaro quo: -p:;:esc:neiel p 1.;1lt.Durao;õ:o Qo 

pres<'n~c: rroc:<'sso c nrnhu"' :-epor~ro tenho 
.3 Ílll.C~. 

P1<0CURA1>0• 
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... ~. 
A Jl'l • 't\', MD:tO E 'l'I:.LEVISAO L'l'D~., corr. 

•lde na Cidada da Toledo, Z:atado l'az-lloná, i llua tlaripi., nc• 1.1'0 , 

~-ando c:onhaci.,.nto atravia do Diir,.o Oficial da UnilcO do .dh 01. 

Ot.ll do Edital aob .no 272/18, ••ndado publicar pox- V.Exch., c!='n

V.S.dando oa inter••••do• a apt-aaef!t.ar aua propo•ta p•r• a axc-çuaaio 

4., 11r11 aarviço da z-adio(lifo."io de aona a i~agen• (televisão), :na c .i 

"d• 6• 'Tolado, !:at.a4o do Pa:raná, onda a:xiate • poaai:J?ilidade ti<·: 
:nica de 1natalaçio oda wo• a~~obaora operando no canal 7 {2 J:lo:-t.ltf'), 

v.•• Jrn.li raapeit<l&&llllltnta, diiJar a V.t:xc1a., qu• c1aaeja o III•Ulc:iona

do aarvi-c;o c que •• ~0101proaoat., dca4e :S.io, e et.ander •• e.xi9inc:ia15 • 

da ordarn tic:nic:a ou laç•l qu• lhe aej&Jn !eiha pdo K1r.hter.to ~~~~ 

ComiUlic:a<;:Õe•· 

r>•c:laro que ee C:Olllproll\ete: çu;o al!"je 

entidade eac:Qlhl.~• p1.re • exac:uçio 4o aetviço, "" obaeva~ c ae;".>tn· •.. 
A1 Obe~icmc:i• ir.a I..eia, Jte;ulamentoa, NOrtnaa e R~C:Ofn4!nda~Õel err. "i 

a) CNe ut.ilitari na• •~>•• inatalaçõea, eqllipamentoa, c:u)oa earoo:t_! 

ri.a.tic:•• eat.io tt~lac:ior..adaa elll éoc:\UIIen_~, 'nexo11, aot o titulo "P! 
1110n•tra.çiôo ée Jteçuraoa Ticnieoa•. 

NESTES TEPJ10S 

P!:OE D&r'EJUHENTO 

Toledo, ll Qe outubro de 1. 969 

J!t - 'rV, JQ.DI-0 J! 'I'EL&VISAO LTD~. 

.)'~Lt.I ~~ 
I Oiu-.,.L ~:.W,...~(. 

ALEXANDRl: M,l,l.UCELl.l 

.;H - T'll, PJI.!llO 'E TEL~VISJ.O L'I'OA. 

CONTRATO SOCVJ .. 

JOEL kAl.UCELLI, braaih:iro, aeparado judiei"! 

mtmtt:, ec:on=i•t• e industrial, reait!ent~ 

.,Q:IIic:l.lia"-o i Rue B•H>to Vian<~,, 780, !'la c:il!.ad,. 

d.,. Cll~~a, E:!l'tlli!.O do Paraná, POJ:t.lo<Jor <h C.f 
dula de I!!.er.tidade p,c; no Ü9.0~7~PR, de :2:!.03 

71 e CP'F nO 003.0~4.569-20 ~ ALEX~NOIU: !'V.!.UCE_ 

Ll,.I, braaileiro, •olteiro, lell>llne1pado, eatu -

Bento 

Viana, 760, na cidad~ de curitibll, Eat.ado do 

Pa.:c;liOni, portador da C:idul.a~ld.,nt.ill.,.d• AG 

no l.U0.699-0, tt CPF" nO 677.121.~09-l~, r! 

aolv- por ~•te: C:o-nt:tato Soc~al, inl'trw:ler.t.o' 

pnrticul.,r, <:onstituir wna aociedade de res -

por. .... biUdai!.e 11fllitada que ae re9eri pel&a 

Lcir; 370r/ de lO dfl- j11.neiro de 1919 e 4726 de 

13 .:l.Ci: julho ~e 1965 e de conformi"-aàe CQm 

legialaç&o que r.,.9e os llc!:Vic:o• d~ radiodi fu

aõ.o ~e 110n11 e ilnagena tteleviaio), 1: pelalõ d,! 

•aill diapoaiçõea lc9aia, apll..çiveia .i. ~apCc1e 

"' pela• eliua1.1laa so~:gu1ntea: 

~SUI.A PitiMtl:RA:A &e>eied•de 9i:t'•ri sob a óen011t1naçio a«:ial ' 

de JK-TV, AAoio l!: ttL!:vlSA:o l.'l'DA., tendo aua aéde • foro neata 

ci~a~e ~e ·'l'ole~o • .tstado <lo' l'aranl, 1 :!l.ua Ha.ripi~ ri9 •f.uo. 

t:LI.'.'~".';,J. st:>Uh'"D"' lo Soc:hded.- t"'"' po• objeth>o a execuelo da 

a~r,·lçc~ d.- ra~icdlfu•io d• QUIIhquu 1110d&l:L4a4e, e~to queiaquer' 

lo,llllo!lli!.<'l' dC' P•lfl, .:l.eadf' que, para tanto, o <l<>verno Fedc,r•l 

lhr- =-··~('r;u• C"O:'lt"~8aÕe· ou ptll"l:l.l.asõotoa, ])Odehdo, psralelamente , 

aJCrlcr": a i'IJOj'>&911nda CO!fln'c-1al. 

PAJ\AG$;.AFC ,:PR1KE'lRCl~ A •fJCII!CU~io oOoa aerv.ifo~ " Que ae :retere •1 
ta <:lio·,o~~:)~ Qbl"4<~cetã l'f-~proto a le<;~ialaçio "'•P•c!fie& quC re~;ar a, 

ra~io~~!c.ti.l", winMo a Un1 eivic:o•, edueaeionaia, _patri6t:Leoa 
e r~:::<'~~.l\'C's. 

'. PA!l1...:0R-"~(' stc.:..-"NnOo Para 11 eon":ecv•sio d" fl•ua ob~e •ot;"i_!: 

.:l.ad~ ~<t,.rS. ~!'""~"•a~ ""t"~" rf'o!iodifu~ot"ee, •brb: • feehru. su 
c-ursels. ~1l1"~~ <' et::~i.,(:J:<'• -. Qu•l•q:ver lcx:alidede do Pal11 • 

CLJ.tJSlTU ':'EltC:&'!ltiO.: 0 t':;"l'l:C df." ~UUI(iiC' da &oeiedad~ i :l,ndttte:rmin,! 

do. in.ll''lCin~c ::11a• nt,~·~óadca " contar da ~ata e111 qutt o Gov•rno • 

Fedt:"'• ,..., '"'":!!'!'" ~ •ne-i .. dao!c • concesr.io ou p~:rmiaalo para oa 
o:.ocrv~çc;:, <!.: lt.;õ:;::.::!·.~u:s."o a ll<"''e"' e><ecutedofl. 

CLI.i.'S\"1. .. ~ O~A1'7h· 0 <:nplt&l Socul.. il'lt~i:r:amiHlte •ubscrito 11 re! 

lizado r.~ !t"'tlfl.lt pnvhta neatot ato n• i~t:po:tti.ncia .o~e c:n 
1~.soco.c~: .<!:: \~inlc lllilhÕu e q\:inh~ntoa mil eruudoal, dividi

dos. e~ ~.~~: 1:-:.:::::;. ;r.i.l, c;u1nt\eMoa t: cil'lq:Uetlta.) cotaa de Ct.S 

lt..~cr.c: ::5':': r.1l cru:z.a<!!.o&l cad• u=, fice.ndo a~<d!IO distribuid•s 

al .J:>l.;. w,;, t•C!:!.l. I, l . 39 ~ !h.wn noil, tn•:t•nt-oa e novant& e c:inco} , 

c:cta~, r..:- v.a~or o!e c:z.s 13.S~O.tiOO,tiO (tre~" milhÕca, nov•eentoa • 

·cinqu .. r.t~ 11'.11 eruuodoat 1ntl!'r;r~1iz&doa conforme o. Parlgr.afo PJ:i -

lllol:lrC de1ta C~i~:s;;.h; <1 

bl At~r.il.:-;t"'l'.t MLUCt•.LI, lSS (coe-nt.o e C:inquent.'& e cil'IC::O) eo-talll no 

v.alor .;!., CU l.SSC.OOO,OCO thum 110ilhio, quinhe1ltoa e c::inquentllr • 

111il c:-o.:.-u.~;;-~~. integralizadoa eonforaoe o PAr.á.<JrAfC. P:d.111ei.to 4eat• 

Clii.Js<:la. 

p;t.,f<A~M"<': N:~t: ~-:::, Cada aód.o inteql"aliuri. SO' (C:i1lquen.t• JM)r 

c:e11t.ol :!c tc-:.&õ d.:: seu capital s.oci&l, neate ~to u -oed.a eort•n

te do Pais e os re~t .. ntea Stl\ tcinque1lt"" por centc:~sJ .., lO h!ed 

preate-;i;oef, ven.cendo-•e a pri110eira 30 (trint4) ói•• a contar da 

dat11 e:;. tl"'" g Governo Federal out.or'i&r i ac.cit:C!aóe a c:onceaaiio _3,u 
o=-e:rJII111sio ~ar& e><e-c"\lcio o!e qualquer nod.Alid.ade de •e::viço «• r,!_ 

diodif~:sio, e •• do:nna1a nos lll<liii:ICI& diaa dQa 111esaa aubaequentes. 

PAJtkGRA!'O S:OG'.":<~:::lO: A rcspons.Sbilid.,d.e dos· aQcios é lilllita!!.a a 

ill'.po~tiir . .:a t..:>ta.l do capita.l l'los termoa do artiqo 20 da Lei no 

3.708, de lC de janeiro de 1.919. 

PARAGAAFO 'l'Eir.!:"llm: Aa CQtae rer:teU!tltativils do capital social. ' 

aio inc.bvisi\'IT:ie e: para c:11r11a Ul!la del.u, a sociedade r.eonhec• •P!. 
nllls u::- Ü,."l::.co propüetlt.r1o, 

ce:ii 11er.;:~e à p-es~;oa.s fia1c:all e b:ruileira.a. 

CLji,USl.<L.<. QIJ:N'l'JI.: 

;iu:ridlcA& e •ustra~.çei:raa. nel11 podendo •er a"'-itida aoaente pe_!!; 

aoes fisi<;.as t l>rl!>ll-ihd-ra • 

Ioiô co-:.a' repre&entativall do çapitai IIOC::i.al • 

d:o iMl~er.ãve.ta e incauci.onãveis direu ou i~di:tetafiiCil:e :ii el 

aa:.'ilei:c:s ou i peslõ::>ac juril!.icaa, Qependendo qualquer al-t.el"o.çiu' 

controt~:al doO: prévia •ut-o:ti:z:açi.o !!.o Ministério daa C0110unicaçôea e 

Secre~il"U de Anea•or&~~~en= da l:lefe•a Nillcio~:~al. 

CLA~!n;:;.A S~TlAA: Aa çoto• •111 soc:iad.a!!.e sio indivh!.veis e nio 
po!!.ui:. ~e:r t:allllfer!.d&a ou alienada~ a qualquar titulo & U:rc:aj, 

:ros ~e:: c- ecnsa:.t,.i,me:)t.:> \lnii~.illle doa defiU.iS 11óeios," eabef>do l "'.!. 
te& Q d~:r-eitQ de preterineia na11 aua& aquisições naa prC>per~óa:ll'' 

4as <:ctU; q'-'e pos&ui:t-~1<1. 

ctJ<.uJ.ti{ OI'l',.,VA: O lÕcio que desejar t.r«n&ferir au&s; eotaa c5eV!_ 

ri nodhcar po:l." esc:tito a &t>ciedade, diacr:l.ai!'lando o preço, fo_! 

I!oa e p:at:. dt~ pa=:;a..,.,el'lto, para qu.,. esta atrevia doa de!na-ia •&cio• 

exi1tentc:s e><er~,. ou renuncie 11.0 direitO de preferincia, o que 

ãeverEo fa.zu dent1:o ee sea8i!:nta dia.s c:ontadoa do reeebill:o•ntà d.,_ 

notific11~io, ou em llll.ior pr11110 a. Cl:"itério do sÕ<;j.o •liel'lantol:. D;! 
c:orl:"t!!.o esse pr~zo, &em que ae)11 exerc!ido o dirC!ito da pref•rén

<:111 • .as ect&>õ poderio aer livremente t.,ansferid••· 

O f•l•eiJIIento de qualquer aÓc:io hio dia•olve' 

' 
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nacaaaari-nta a aocia~ada, ticanc!o oa hardairoa a aueaaaoraa 

aubrOq&doa no• c!ttaitoa a obri<;Jaç~a do •4a co.jua•, po4an4o ".!• 
la tacara'"-'' r•Praaent:ar enquanto indiviso o quinhl.o raapec:tivo 

por Wll 'dantt·a alaa david ... nta CJ."<IdaneJ.a4o pelo& da1naia, 

PAMGAAI"O PRlK!lRCh Apurado& por balanço oa bavaraa 4o a6eio f,! 

lacido• aarlo p•IJ•• •• cinco praataq&.a ivuaia a aanaaia, vanC•,!! 
do-ae- e prh•eira noventa dia& apóa apraaantar I ao~;iedada •.!:' 
tori:iraçlo j\ldicial que p.n.it.a for-aliu.r-aa int.aira.n.nta a opa

raçio, inC'luaive perante o Jtaqiatro do COfllircio. 
PAMGRATO .&J:GONDO• rica, antratanto, faeultada -diante conaanao 

unliiz:~ilne entre oa sócioa • bard•iroa autraa eondit;&..a de P•9'-•n
to, d~•d• que não afete a ef.tuacio -conánic:a finaru::ei:ra (la aoc:i~ 

dade. 

PARAGRAFO TERCEIJt01 M~:diante .aeordo e0111 o aóeio aupéraUte oa 

h~rõ~iroa pode.rio inqraaaou na aociedade, t:aao nio haja iiRpedi -

acnto legal c;zuanto ·a aua eapac:idal!e jur!diea. 

Cl.AUSUU D~IMA• A aoeiadad~ aer1 adminiatrada por tun ou -1• 
a5cioa-gerent~a. aoa qu411a eornpetelll privativa a individualmantc' 

o uao"da firma a a rapretu,.ntaç.io ativa e p .. aiva, judic:ia1 

e~ttrajudie1a1 da aoeia4ada, aendo antr.tanto va4ado o aau ampr~ 

ço acb qualQUI"l" pn:tl"ltto CJU aodal1dade PI operaçõea ou nag5cioa' 

eatunhoa aoa objat1voa aociaia, aapeeia1trfant.a a praatacio de 

avais, en4oaaoa, fiança• ou cat.:u;Õea de favor. 

PJ.AAGJU.ro PliiMtlii.01 oa a&llinbtra4orea aerio bradldro• natos • 

• a su• inveatidur• noa cargoa, aomo~nte po4eri ocCJrrer depçis d~ 

t.er.,..,a;~.4o apr?vado p.1o fUni~tirio ~. CODiunic:açõea e Saere'-t 
S'l.a de Aaacaaoramanto da Dafeaa Nae-ional, 

l'AAACAAfú SEGUNDO A reaponaabi1iCad'l' e • orientaçio int.elec:tu-

•1 e a4lrli.niat.rat1va da aoci•c1a4e cabcri ac111ente a braaih:iros' 
natos. 

PAAACAAfO T!:RCEI:RO t A aoe-ied•de po4erji fa~er-ae repreaent.ai-• 

11!11 jui:o • também fol:'a dele. por procurador ou proeure4orea , 

oa q>.~&!.s t.erio os po4e:rea fi:ocados nos rcape:ctivos inatru-entoa 
da -ndato, aerapre que a Lei o exigir, conforae sejano. oa pode

r•• outorgados, o proc:ura4or ou proc:ur&cl.ores deve:rio ter seus' 

noae• aprov•dos pre:vi&~~~ente pelo ÓJ:"q'o competente de Governo • 
l'ederal. 

PAAACAAFO OOAttTO: O quadro de peaaoa1 aeri eonstit.u!do no fll! 
:ni111o de 4oia t.~rçoa de t:r:ltba~ha.:!ores braai~eiroa. 

CLAUSULA Dt:CUtA PRIMEIRA: Fic:11 inveati4o na funçio de gerente 

p a5e-io .JOI:L MA.LUCELLI, para quem fie& diapenaada a prestaçio' 

de cauçio. 

CLAUSULA Dt:ClHA StcUNOA: Pcloa servicoa que pl:"eatarUI ,;. aoeie
dadc, rcccbcrlo o• aócios, a titulo de remuneJ;açl!:o prQ-la~re' 

a quant.is lOenaal fixeda em, comum ati os limite a de de4ucio fi,! 

eal na leghlacio do Imposto de Renda a qud uri levad& .a eo.n 

ta de despesas qe:r•ia. 

CLI.USULA Dtc:rMA 'l'E:RCE:IRA: O ano aOe"hl coine'idi:.,:i. COI!l o ano 

civil. devem.:lo; & 31 de dezembro de ell(!a ano ser proe-edi4o o b..!!; 

lanço qeral da soe-ie4ade,•ob&decida as preae-riçõe:a le9ais e 
ticnica5 pertinent~l .a ~t.éria, Os reauÚados atri~idos 
a6eioJ: propor.;ionalme:nte ia cuas c:otaa de capital, podendo os 

lucros, a crit,.rio doa a.3e-ioa, aere~n diat:L"il.:iuidoa ou ficarem • 
• ,. rcaerva na aoe-iededc. 

ClAUSULA DtCIHA QUARTA< Ae delibetaçÕea aoeiab ainda que i!!' 

plique~n em alte:raçio cont.ratU:al po4e:r~o aer t.oruo~aa por s5eios 

que Jepresentam a ~naioria •bao1ut.a 4o eapital social da •oe-ie

d&de, e'CJnsoante a faculdade defer14a pelo artiqo 62, pariqrafo 

aegundo do deereto no .57.651 de U de ~aneiro da 1.966. 

C~OSULA DtCI!o'.A QUINTA: Fica eleito o foro 4a Comarea d;e "rol" 

do, Esta~o 4CJ :Paraná, para a ao1uçio de qualguer pc:n4encia or:! 

unda do p~~~::ente instrumento de Cont.ato GC>e"ia1, com expressa •· 
renune-io de- qu•lquer Ot!tra, 

0,• aõc:ios dcc:1aram que nio outio in.;lui4o• • 

em nenb~ 4os erimea pre-viatoa em Lei e que oa impeça de exer -

••r ativid.t~4ea merc:ant.i1. 

r:, por aaai., t:ar..., juatoa a contrat:• l•r .. , 
• aaainam, jun~ant.a com d.uaa taltal!lunh&l o 

preaent• inat.runento _, t.ria Yias 4• i91lal taor, obriqando-e• 

f1•1••nte por si a aeua (let4eiros & C\IJO!pri-lo am to•o• oa ••u• 
t.el'WtCta, 

ToleCo, 13 de outubro de 1 •. 988 

JO~I 

Pelo presente in&trumento p.t~rticular dOI' proçur.! 

cio OiO al.>a,xo .asiO,n&doiO, .JOEL KIILllCELLl, brt .. al .. .iro, aeparado J.!:! 
dieiablent.,, industri•l. resid~nte ~ domiciliado na Cidade 4e Cy 

:dtiba, 1 Rua ):lento Viana. 710, port~or da Cidula 4e Id-e-ntidade 

no 439047~Pll e CPF no 003,0.54.56,-20 e ALEXANDRE M.U.tiCELLI, bra

aileiro, aolteiro. e .. aneipado, eatudant.e, ret:ide:nte e do:nie-ili~ 

dç i Rua Bento Viana, 780, na cidade d.e C\lritiba, Esta4o 4o Para· 

ni, porteõor da Cidu1a de Identida4e RG no l.U0.698-0, e CPF 

no 677,12l.S09-1.5, n0111eiU1 e eonatitue111 aeu ba.atante prCJeura.4or' 

on4e eom esta ae apre1:utntar o Sr, SYLVIO NEVES DA RC'Citl'., braai

leiro, caaolildo, funcionil'io pilblic:o, te•idt:nte e domiciliado 

CUritiba, .i Alamedll 00111 Padro II, .520, AptO 201, portador da çp., 
dula de l4entida4e no 556.662-P:R, e CPP. lll.lJS.909-91, i gue111 

eonfete~n Afllp1oc e •ape:çiaia podere,;; pera junto .a Diretoria do 

Dentel em CU r i t.iba, cal n0111e da JM - TV, IUIDIO E TELEVISJI.O LTDA , 

•Presentar p~opoat11.11 ao 'tdit.a1 272/bB ~o Diario Oficial da 

Uni.iio, pod.endo para isao 4ito pro.;ura4or Aa•ina::: dOC:Illllentos, ~",!;. 

preaenta.r p<trante iepardc:Õe• pÜblio:aa, eatadual e l!luniçip.o.l, a.! 

sinar c requerfl'r o que for neceiOaiirio "'nfim pratic.t~r t~o~ os d<:! 

111ai11 atoa in4ispe:nr;.i.veia •o bom e fiel dc11empenho do ,p~e.o:ent~ 

~nandato·, ine-luaive s>Jbatabe1cc:er. 

Tol~do, 13 d~ o~t,bro de 1.900 

JH - TV, RADIO E TELEVISii:l LTDA • 

.JRo.Ú ~ 
Joi'í:~~I -

~- -~ -<'" 
Al.EXANDRI: HALOCEL::.l ~~·:·;.·.~-: 

Jll UBfUUll &<"""'"'"""' ....... r~.~ - """"_,.., .. ~ 
I.M~IIrot', :.. ).; --- ~ 

.......... ~ c_--

E;i'!:'! r· 
1 

,..: ~- r~.-LJ:-

~i1tJi;:;, ·-·"".:::-s 
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Oa aba:L.11o aaai.udoa, rapreaant.antaa 

lO 1t TJ:t.EVIaJ.o LTDA •• daelar ... 'lUa• 

aJ nlo poaaui a ant.:L4ada autorbaçlo para _.xplozar o 

-- t::Lpo da aarv:l.co tiO aun:Loip:Lo da Tohc!o • CJI.I• nlo axeadarl oa l1~i -
ta a f:LJCado• no art:L.,o 12 4o Dec:lrato-~1 no 'lU, da .21 da favara:l.ro da 

1:167, eaao venha a aar oont.eçlMtl eo- a outorgadaJ 

b) -nhu. akio int:a9ra o quadro aoc::Lat.lu:io da outia 
_.f:UU:n.ta ,do -IUIIO tipo da aar.ioo da Ulav:Lalo, no •un:Lc1p:Lo da Toledo, 

-da out.raa aap;raaaa da tal..,.ialo, - •un:l.e:l.p:l.oa d:l.var.oa, ••·•xcaaao'. 
aoa l:L•:Lt.aa fb:ado• no art.:Lvo 12' do Dtterat.o-Loi no 236, da :ze de h·verei

Z'O da l.t57, •.-o qua a pnt.andant.a ~anha • aar eont-plada çom a 0\lt.O!: 

••• 

' 

Tolltd.o , 12 «- outubro da l.tie. 

Joat.~ 

CE.RTXDJiõ.O 

:1 IAilriCIII III I" 011•11 I l ll(<t.'f~ 
u•-'""'"' "'' ·,:l(-

Titolar' ... t.krtt llff- r.t~t ·~ ~· ' 

® '! ); 
NEOAT:EVA 

O .. ct.ar<ll IU!IIEitTQ aAI!ROZO FILHO, 
Tltahr Vltatlclo do 2o. Cartõrlo; 
de Protcct(! de Tituioc da c~ .. rc;a 
de Curltiba, Capital do Estado do 
f'aranlL 

,CEI:TII'ICI'I, a ll'cdido verbal dc parte lntcr-••da, "''lle revendo oc Livros. 
de ae.lctro de lnctruacnto 4c P'rotecto deste Cartór lo~ deU:• não ~onc:ta 
"''U&l~cr thulo prot.,..tado cfcc:orrcntc de Qbrlt~ac:ão de P&SI'&&cnto eo• o. 

; 3~~L H~Li.jg~~~~ :. x .x _ x. x .x .x _ x. x. x. x:....· 
.. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
:cxc oo3 oe4 &69 20 
:no pcrõodo dos d1tlaos cinco &tios, c:o&o •~clhontc di' Letras de Ci11blg, 

1

0\lc>llcata oo,s Trlpllcataa de fatura, c&otcnte tl~r Hotas. •Pro•lss.órias; ou 
0.C"''\Ies. Pelo .. u.,, n• loraa cqllcltada. expedi a pre•cntc· c;ert idio e ao 
cont~~:lido daqu~~:le• Uvroc • ., reporto c dou lti. Fe~rnc~:lda *" ••=•~:371 

I 
hor:u. de hoJe:. ·c 

. Eu ff.df/t .. ~~-~/A.~ ...... oiii.IMiliar da JuctJn,, a eonhr ,,: 

:u CAI00111~ 0t: ~OTE&TO OE. 'TITUI.OS 

oh, t.•t• Xulo.,, 110 • a1 .. )o • C,, l'.lal ~ 
eo.020 c.-. ......... 

CEI'tTIOAO NEGATIVA 

(:efliflu • DCdodo d• pu:so• tntercsud1,que ,.wefldo oJ.Itll'flsde Ftog<~lro 
de l"tVIeato de Tllulos. cala!CII'Ih I>UICI C.rt6rlo d•tn N&o eonl!" pro. 

llll!O •~m .. conlra rw de NaPOflubUicf•de de " Ja.l t'lalucelll." 
ept. 003.0~.569-20.r•t •r•r•r•1•r•t•1•r•z•••z•r•1• 
l"'l*l"'l"'J •,• :•: •: •z•r• :•; • r•:•t•r• t•r•: •:•z• 1• :•: • 
frc o QloiC. fttl lotm1 IIOIIetlad•. - fal padldo earttl~~;ar. 

Oouft. 

Curltlba._~<l6!c_ ___ ,,, _ __,w,.,tu~b~r~oc_ ___ ,de 1P.!I§..: 

-
Co>.o 
C.rt. C:$__!08,00 

Busc• Cl'$ 511-,.00 
T Ol:ot "l:Z$ 1~ o 00 i 

C!t,II'IAO N~G.,TtVA J 

~ t III rf r c •.• ,....,. ~. ,..,..,. _., ... ,, ............ •• ....... ,"'"""'"""' ~~'""' .. """''· .,,.,.,,. 
.,,,. • .._..,.,,, ..... ~,........,<...,,.,......,<"~'"' • ., ..... ,,,_., Q!o~C! G) .• .. H""'"''""' 
,,_...,~ •••••••. • "' ,.~:-: • t""C. ;- :.,,.:...,~.!o:...;.-::--r;.-y-;.- r~·~·t-i·>-~-~-~~ ~- · 

,. .. "'a: 

-
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ESTADO DO PARANÁ 

"""·---·-·-··--<=o-••- ... ., ........ ~ 
Ju1 t€:1:~.~~ .. ~ qdfw, 

j.L :!!!:=.,!:... .JJ

Af.•MM_.f!.:: .. ~ 

CERTIDAC 

CD'l:'Il"ICtJ, ::1 l'e~iao d'!' 'P'll't~ in!ll'l"f'f.'S!l~!l.:;,U:

rev..,n6g oo livrgu dt' ei"n-tri'oui~õ ... ~ e:1v,.il'l .e P"TÜ'IO::'tl:r< (inclus!·.r~ • 

;:::ri::rin"lit~) •x1at .. n~ .. .=~ n<'llt<> 1lfl::"tóri-o. doe mer.moa .. ncont!"'!i o ·~

,;u1n1. .... ::~.nott ... !!• JO"i!. ~U!'CE!.!.Iono P":rÍo1o 0<" H' d., a .. rço cl<!l9!i3 

O 1:E:"t!U:l0 t ~DADLDO !;lU}; :OU Ft. 

::U.rHib:!., ll a(' outubro de l98e-. __ _.._,~ 

.... 11 

'"' ",," .. ........ ,, 
' • '. 'J ~·· :,.; , I te•;:'\)' 

.:····'·""'" !"''''"'" 

u.o IJ<I.•·, w '"'C"~•· ... ._.,, ~: ~,.·~~ ,,,,,.,,,,;, 
•• ·~·"""' 0 0 O 'o lO ... '" """ 0 >A·, ~---~--

•o·ol .. #0 w•~w <"-''• "•"•'-• 1"1••1"-h>., 

~X. ,.~~~OC{~~J.' '~ • ,. • • ,x, •••••·•·•,J. •, '·•·•-~·•·•, l,o ·'·' .x.r ·' ·• ·'·' 
j • ,., ' : ,, 1• -#~·- •.. . ..... , . 

....... 
,,,.,, 

,, -. ""· '. 

II.EPúaUCA FEDERATIVA tK) 8MSIL 

COMAI\CA Dt CUl\lTIBA e 

,,: 

Cartório do Diatribuid.oJ • 3." Oficio 
NilO J O[ " CNNJIGO 

1'1TUlAJI 
A'l*'roE li:O!'(U)O Dt A. MEIW:P 

MOW:s PINTO kvt!M. 
__ _....._ 

-~~1ft···--~-

.,., .... "' ''~«\<•·••• rir ,01.,.1••· <I••·'• t•'I'•I.,T, d('l'"'"• ~-a;~ 

oh o, ,:11 ,..,,.,._. '• .,,ooo-:., Jrnto:> ,,(!.., <to•;l• tl,.JI<!-•l .ao"' .,.,.,..,. , .. ,,_. •• ,.,~ 

• "· I"""' tli•<<IO"'t>t r• ( <•ui T;, 

~.):-~-X.X-X.M.X-~-X.X.X-Y-~ 

<• ~'l!f~l:t!> L' Vlll'loflllt. I 0('{.1 f'[", 

.... : 

tSl...OO DO r"""''" 
S[C:t>fTANA 0( [!'I AfiO nAl; riHAiiÇ-'S 

COOADU<A<;I.o !IA l)iV!I)II.o.1'1V.O. 

.....,.. .. - .................... ,"""""'"'t_ ... ._ .. .........,_ .... ,.,""'';,.' .. ..... 
.,.,~ .. ~- r"~• ,,.. ...... .., ..,.,,. """'-"'!.\ ,,.. ........ ,....,...-,, .... '""""'"-~,...,.,,.,., 
................. fi .. 
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• -------
CERTIDÃO 

~ • pedido Ck part• lnU:r .. led• • 13e:re r1nt d• lli=-ito 
e~ue, revendo o c•daetu ele SUI!IstCitCTf.ftU C': ttllflftOL[ Ctiii:IL Ot t
UITtllll:tS, dlle C-flt~ ti~ • .Z~.~l.':' ... u•nooo!H!dl{t."i<N• 
ll'leae1Cio al'l.9?t9f:~ ••• f'.Utlo de,g~5'.!!'W~.m:Ptt.':'.~• 
~-~~m.l~'~'*'~!o:'-~•tu:ral a,~~TI!*.':'.~.':'-~· 
1l'IIC::t'1to •ob niH6't~~~}.,, ••••• , •• na, •• +~+t ••• oo;io dii,,Oft, ••• ~ 
zon• ele.tto:rel da .... WJ.r:;~ ................ tetedo do PA"II.MII~J:sn.~. 
•••••••• OUITt cOI!I e :luet1ÇII tl•1to~1, nar• çGnatendo- nette t:I:r-

c,.,aet1ç:Õo, etili • p:reaent• dat•, quan •• 
uut OIRtiTOS POLfTI'COS. 

t pa~ coneter, •u ....... u 

~·••·•••••••••t.rl>i:r•tor(e) ~ Swba•ereto:rie d• la Ce:el cr 
t.lo1torea., lovÇ'•{1 • •o"d•i d•Ulo;:raror • p:r.nnte t [ fi T I -
;:: Ji o qwe ..,.1 •••1n•CSa p•lo IlWit~h•1.,o S•nho: Do~o~to:r D1:r•tor 
Gorol clt. St-:~-~t.:::!•.:.:.: .o.:r.t."'!':l\•~=.,••1 !"'!J31D•ul tl.e1torol. 

Cur1t1bo, 13 12.- ou.tubro de 1.9811 

t:CST~St Kiltll. 
«tCIS,TAO filll• 31.40/88 

IIJlPOILI'!l flllRI1111 DO IIUSll 

Ir. IOC!Rit PIOTICit UCUUft 
TA•CUAo A ____ ,.,.._..,.. • ....,., ..... ,n 

"t}:CIUTURA P BLTCA Ot E.t.IANCIP.\- .•~"---J 
ÇAO OUt fAZ JOt.L Mo\tt/CULI '). i t;'? : 
fAVOR 0[ SEU f lUtO ALt:liANi>~l ~ ~ Í 
WALUCHll, ~O AOIMtTf. :.:. Df.- ~·~~ ••. .f:~ 
CURA1- ' 

, ' 
' ' .. • ~h..!. J!. /:,.!] • hdoe f;!U"'~•t:l:.a 1 

aata publ ~~·-crttu,.. viro~~• llfM .. _ Gaz.••••l• ( 16) dh•• c:f=- I 
r.io• de ~1efo (OS) do •- do •ll'no-~. _• oeal ... ,...

0 

.. rlo•.•,_"• ' (lo9SS), n••ta Dl..tr+to .do Bao-ehcrl 0 I~UI\ic;plo e CorJ~r= 
ckl C•.u•l>tlbll"' e.,pl~'t de C•t•da do 1"o,...11G .. 
Nlnf:.o:: m ln t~~~preOflcko Ju..-.nto• ""' Tabo ll;o. COII!r>aroce .. ,.,., . • 
parta:. ol\t,.. at Juat:aa • -eont,..t•••• ê ·o~r•- õ. """ l•do~ 1 / 
COI'>O C'uUrg&l\tez- J<X\ tu.qu;:hl;t 1 ~ broall.,lroo,. _,..,.,...<kt judl -, --'
cllll.,cntc0 :ecot'l..,.lai:a, port:4:1 r do Cert.alf.. O. 1õ.ntld.oode -~~ ;t· !- · 
r,c;. 1'1<: o113~o0.C7-PR ... o lnau:rtto no crf'/)4F. •ob nll OOJ.c_.~. !~ ~! !C 
SCi$1-20~ rcaldMrt.• • dcnh::IIJ•do:;. ruo B•n't<~ vi•n•~ .. t ;So~ • .. ~· ..: 
n01•ta C.plt(ll õ e~ de outro J•do1 cono OU'torQttdo:- .!lli·\fiO~ I i l f ):;:' 
u.,~u<:::ttâ! bt-o•ll•lf"', •oltalre1 -..-, e.tudoln't•~ peru;;;:: ~~r1 Ji: 
<G C('trtl o ft N•-1-nt;o ••b n• 4.,224~ fi•• 297 • ., .... o., !'7 I· 
d:> livro nl 3SS1 •"'"'ái<M pe.lo Jl Oficio do RegJ.tro ~ivll ~~ i :1: 
dQ•tn Çapital, ondo n .. c-u .... .,. IS do A~;~Õ.to d. 1 .. 969~ fi- t õ: 
lho Ue. Joel Maluc:elll • do Solano- t.IJ•• 14ti!lweelli, roo;oi.:ko ~.t~ .,;:• 
t.o o O...h:ili•do no ..... onQoraço •u.proD cit~do; ldentifi-- ~ t:f:.· 
Cf:'dof; pol- ~.nto• •~~pr• -"clonll!ldo., do quG dou f~. c_, I , : ~-! 
P•lo CU't.o~nt. •• fGI dito qu• ã. pal do Ou~do • por 1 I : · • ;,. 
lho roçMh•c.r bc- ••moo o cap•cidado par.a 6J<Gf"Car o• tt:o. !.! ! ~; 
do vld- eJ .. ll • Jtrev•l•'§;orodo-•• .0. f~ldadft que lha di. o 1~ ~· ;-
A~h:o 9•., l!:cl•o 1 .. ~ Dniee1 W C:dloo Civil 8f-,a•il•l,..o., 1: 1{ ~~ 
.,a~~ CC~anci~ .. Jo coco e.aRdp.Qdo-o tCI!I por" qu• fique e> ~ !; i t ; 

•o l~b11itedo • pNtlcor todo.~ etoa. da "Ida civil. f'alo -·--'
CutOf"U'i<Jo ftiCI fol dit.o que occitavG • proaonto ..,anc1J>Il<'ãtt a 
que n .. t. •to ogNidocla •olon•ont• à aou pol no oonfi~n~ 
ncl• dep-l •-indo .,,...,•nto tock ,11 re!IPonaoblllde-
4 por ~~~ ca o di .. ·•.-..: • 'dou fé., A P•dldo .!•s 
p,:~rtczs I ~ aoc ·~uNir cruo depolo de JldG e t~e!,t:d!l 
<~:o"f" tornorc11i11 o 'ii;artllll c ••elncJrD• dlepon•.:mõc ca 

t::Lrwa.ant:iiri &o ·c~r"~ COIII o f'rovf..c.nt.- nR 
c.:.o .... 1, • co~t .. O CorrolJCI<!:r;t .. Gernl &:> Juo;t.io;:t 

\!o t:r.t;n ~~~ no.Eur C.leo_J." • Mac.ne, E•p,..gtnb Ju 
ro-nta " det ~ arli:..,,.Jo Porotueal B•cai-
I••Í Ta , '16 de Melo da 1.988. 
~ s 

1 
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..... ~~···· ........ ~ .. 

CÇRT.J:D~O 

Tlhlor ... hMrtt btren foiM 

NCQAT:J.VA 

O l"ch•~•l ltOIIt:lfTO IARitOZO rUMO, 
To\ular Uotalicoo do ~'" C•rto.'õroo 
dC' hot•s~o '~:~:r.Titulo'l- da Co•arta 
de "C•u.ltlb;., Car1tal d~ tsta.do elo 
l'a-rana 

CEII:TIFJCI'I, " ~nlldo ~rbal d11: part• ll'lt•r•s•ada, "UI' ~II:Yitl\40 cn. Livt"DS 
di' tctl'ltro ar lnstro."urn'o dc'Prot~~:tõto dc .. tl' Cartório, dal•• nio conat• 
~•l•ucr" t ltulo protl'•tado decorrente d• Obt IPc:io d•' P•gaNcnto tq. o 
no•• 1111•1" •11! foi lncllc'd!IJ Cr&- : •• 
A.L.EXANDRE MALUCEL..L. J ~X. X. X. X,. X. X. X.
x.x.x.:x.x.x.x.x.x.x.x.x.~. 
ClC 677 121 ~09 1~ 
no ••r lodo do~ ..,;ltt•<"' ciT\CD ano1o. c~o. aceitante d9 L•traa de C:li11blo, 
O..O•llcata o• lrip,llcata• d,. Fatura, ••ltente d'r Hota• l"ro•i•si>rla• ou 

"(;h.rl!lu.rto. p.,]o que, n" f'o,..,a •ollc:itada, e>epeO'I 'a J>I"C&.rnte CC"I"t!dio •"•o 
contc-Udo d"-'IUclr• Llv,.oto •r reporto e clou fi. Fol"nec:lda io.s. •&·o.t.<U· 
ho,.•• de hOJcc. 0 

Eu J!t:Ú~--~~~.r~ ......... t~ouMl11•r da -'""tiu. • c:~nf''"''· 

(lrt.t:dttll~lcw. t:d S..... • 
Tttll~l ... 

ALEXANDRE ttALUCEU.l.X.X.X.X.X.X. X.X.X.X.X .X.X.X. X.X. X.X..X. X. 

ttrl. Crt 1et.H 
lfia.t'J:S 54.H 
l.tll t:d U.2.H 

lt'r. LW XIW!Ot, tiO • &Jioja • C•. Poolol 1839 
110.()20 Cu<1WN Pvi.M 

CERTIDÃO Nf,GATIVÃ. 

C.r1i~a 1 pcdodo ~~ pe"o1 ltlle<euld,a, qi>l! ...-endo os Ji...ro, de Regl'lto 

de Pro•ste> de Tl!ulo,, .,.,.,.ntt -.es1e C.~10 dele~ Nie> ÇC><II!Jif pro. 

1c110 •lgum, conrra ou de ,.Jpannbohdadc de' • J.lexe~.d.n l'ta.lucoll.i 

Cp! o 6?7 .121.509-15. :•1 * 1•1• I*:* t *: •; * : • t * :• ~ • 1* :•:• 

t•t•t •:• t• r• :•:• :•:•:• :• :• :• :•t•:• :•t •:•:•:• ;•z•:•:• 
l!r1 o que, na form• .allcltldl, me foi pedido certJ!,clr. 
Oou 16. 

J·"" 1:.1?...1.. !JI.J.!.J -
""" 

_de 19M~. 

Cort. ca. • .l:~ 
Süi~~ Ci$_ 511--00 

Tot~l ~ 162.00 i 

.. '11" . .,, 1or -•1'1''~" l"' un.a.01 
___ ., __ """ 

···=- (.-,. ---.. -·~--- -· 
I pt'uuo,NIGo\1l'lfA l ~ 

t:(ftti,ICI •• .,._ .. _______ ~ ... ,__~ ...... 
- ...... --... ------·-•- 06-{CII.C') _......._ .. "k"'rv· !:',;··· ..... , ~~.t·lo!IQ"'.rl'":"t-i-W+ç-;:,rç-r"'r 

t ... - ... ---.11'---.... -... 
j····j"'tl 

[-;,;;:;; 1 

ESTADO DO PARANÁ 

j.,, ~- 'tdl.. 
.,lú.;.. .~~.;. A.,._ --_,...#_....I, A.. ............ 

CERTÍOÃO 

CERTIFtCO, • peotido • pcte ln~ •IM 1'"h'alda <lll Uvroo 4e ~ 
Glstitnteo- Cart<Srio, doo-Mo~~·~ c:tnl ou. piEihora o:oau. 

AL!:!J.Tll!I ::,;ADJC;a.I.l (:I.Delu.eiv(' Crimini\l) -·-·-·-•-•-··•--•--• 

- petWo • 11 • liDU'90 .. 11U (Ut. • ~...., CUt&rio - ~.t N.• t..rn, .. 
211112!UJ. .~ • ~w orla~ 

o :Nftrldo é YWdao:loo 11o ,1M -. a. 

.. 1t 88. 

-~ 
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·-------
CERTIDÃO 

o Jachan,l .._ ~ 
. Dtmc. G.Gl do ~ do TIBNDal 
~EW~do~: 

~ • p•d1qo de pnt.• il'llereuedl • pau f.\,.n1 Ge Cl!.r.ita 
q.-, zo•\lel'ldO o ~:•d .. UO de SU8St:CII[Toi.IIJA f.: CONTMll.t Ctft.lll "Dt E
lt'lTORtS, del• ~o,..b• qU91.No~.NH'~R+ol.!"oNQ~~ml4~'õ~~_,.-· 
neee.tdo .~~~. •• ~~.~t\,f.~ ... f':tlho da •• YPR-.tiN-'JÇJ:W..J.f'.m .. ~~::!:;:;:o:., 
W~~.R-1H.~~H.":'.~•tu:rd .lllt.ÇVN'n;R-.f'.l'f..r.~ 

intc::r1to ub no1}]9}~'1P"n.·.••••••••"'•·•~~).-~ .... ooçi~ da •• ."PJ~ •• ~ •• 
,J:OI"'o ele1't.Ol'llll de.ÇPN11~~·-••••ououoo•t•lado dO Poi.RAN4.f,51t-.,. •• 

• .-.u • ..,OUITt Cbftl e ::Juet.içe tl•1tot-el, n•t'e con•t•ndo neete Cl'l:'

ev~QC::riçâo, eti • p:reeente deu, quonto • pe:rdl o"' •u•o•n,jjo ~ 
,.,~,~, DllttiTPS POt.fT!tOS.. ~ _ 

.t; Pen cont~Bt-, ~-·· 
••••••·········..#Z"etor(•) da Sub••crllllo1'1111 d• tontHl• Cerol t:c 
Cl•1tOr••• <J.~v/~i • ••ndllli à•t1log:rof'llr a pr• .. l'lt• C t Ft T l ~ 
ti A" O Qu• vai flll81n•do Prtl'O Ilvetr! .. 111o Senhor t>outol' Dir11tor 

Col'ol do S111"rot:.:~:: ~ortl:' T~i'.u-:._·. P.o~:lonal E1•1torol~ 

Cvr1 t:lba, 13 <1• wtubro "-• l91!1B 

1,• \llA 

!STAOO 00 MPIAN.f.. 
af.CAETA.I'UA. DE EITA.DO DI.$ FINANÇAS 

COOI'tDENM;J-0 OA ofVII)r.IJIVA. 

f!ln .. ~ odlr.lto .sal" ..:.nela Pílbt-iuoo E.t..x.Mcobrarqu.\lq...-rC"'<<!l~;>~ t~ 
c:-Í11ll«~, pe.ra • llna!~o ac1!T\& lndlc.d., nlo u~Ur ...... ~ Cl&ll ln•crl~o 1m dlvkllaHva em 
"om. Cio rotqlltlr.ntt. 

-~ ... -·-IIIXIII• -·----_,.·-·-·-

....-, __ _ 

t 
i 
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.-------------uao tu 

&) nlo parUc:ip&lll da diraçio de outra antida~~ all!eC:,!!_ 

unta do -•DO tipo 4• aarvico de t.alavlalo no 111Un1eipio de de 1'olado 

-da outraa -p:rwaaa da talavialo, ~ •unieipioa diversos, ~ axeeaao 
aoa liaitMa fixa.Soa no art:l.9o 12 do O.crat.o--X..i n9 2l6, de :n dt: rava

n.iro da 1.,67. _..., v• a ~ponant.a venha a ••r conta~t~plad• emà 
OU.to1'9&J 

•til n.o aatlo nO axarc!ci-o do --.ndat.c alet.ivo que 

J.Ma ••••9\lr• ialun~adll :toart..lllant.ar. ne:~ axarc:am carvo da aupu·vh.io ' 

ou aaaaaaoramento na "&dniat.raçio l'Üblioc.a, do quAl decorra foro ••P•
clal. 

JO~I 

ANEXO IV 

1.1. Fabricante: Lys Eletronic I.otdll 

l.2. 'l'ipo e/ou 1n0delo: 'Av - lOOv 

1.3. HOIDGloo;açio : Códi510 DENTEI. no 0020/BS 

2 - SISTEMA IRRADli\NTE 

2.1. f'abx-icante: Lya Eletronic Lt.de 

2.2. Tipo e/oç, taotle.lo: Sl.lll - ( - ll3 - 07 

2.3. Ganho laiximo: 6. 7 c:lllil. 

'l'ol-=ó.o • 13 de outubro de l.tee 

JO~ 

H A O A A OCCLARAR 

lU :;~~~Lr...0:,s111i'1:t~~~~~~R~,.,.~~ ( ~J~:ó' OU 

, .... o("••• ' .. ~ c_.,. .... • cao•- •~•c• •••o• ...... ., ••• tu.T EIOW NAT COlO 

:le-•1 .. "11ucalll 

~l•••ndr• t1alve•1li 
" 
10 

~~AENTI~Aot f'ossu• outAII co.noAJI. .. fU, wu•ulDc .. LtDA-1 s•w 101'lo tii'ODEUIMÇO 

.. ' I I X I 

~ NOWU OCIS 101:10$ IICTUitAJfTr.S 110 OIIAOIIO IOCIE:TÁIUO DA PJIOI'Oii(N• 
Tt I: Pl.fi'UNCENTt:l A OUTIU. eGNCUSibkÂfll .. 01.1 f'(flllllt.SIOI'IÁJtiA, lo! A Tlf'O 0[ at:fiVIÇ(I 
III[IWA I.OCIII.IOAOE 

H A O A O(Clhf!AR 

H 11. O A Otl:LilRAR 

p II'[II(:[NTUII.L 0[ ttlli!PAi.ot.NTO~ UTILIZADOS: NACIONAL 

TIUoNSWIS.SOfl I 100 •.4 
S>Sl~W ... lllfi ... OI ... IIH 100% 
UTUtiiO 100 •.4 

IEJ•tiiC[NTU"'I. pt 1[11"0 Ot f'JtOGfiAWAÇÃQ OLAJti ........ I\[I"[JitOIT( A 'HIIA 

i.üitOI\ES [ 11'1 Efl,.fltTU NACIONAIS, 

oo•t~'..";.i•;: •• ~•:,~'• ';"'' ••~"'"'" te •~•·•• ...,.~,..,: odto•u M .. ., ~• .,.;.,u 

P,.,.AZO OE A"'lUENTAC:io P110.11:TO DE .... ,.~~'fAÇÃO DE LOCAII. 
I ••~••• ; I ooÜu I • --~ 

··~· 

"~1 

., ., 

·--------·-...----
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• r • r..iu·o 1\lllj11io l:eon~ic:• J,ataiSual 

.. ,,,.,os fin1 do disposto r~e:~ot.s condições, enUnda•s.e co.o T••pc. 
de Pro&:U1111Çio .Diirh de ••Inon de ndiodifos'àQ o pe:r{odo ft 
ta~o de tTa'hSIIIl&s'io ininterrupto, coçncndido anu .. • enu·a1b 
ao ar da estaçio, colnc:ldcnu co-o infcio de lua pro~:ru•çlo h.! 
lllitual a o tinaiao'daa n·ana•iuit:• no peTÍodo, coincid•nte coa 
• encerruento dessa lllltiUII JlZ'OI:TPiçio. 

1 ......... , 

U exsaineiaa d• ord•"' tãcn1C~ • l•a•l que lht' ae;iam t'•St&ll PCI:r 

••" Jf1n1atãrso • 

Oaelara, na oportunidade, ctu• cOnhece 11 
.. •Ub-ta às concUçÕaa daata Ec31•t&l • que ,ni.o partlcl~ de con-

oorrênc:1u abertu pelo Mlnlatérlo das Cow.unleaçõea. • 

P .Deter1Mnto. 

Porto Ala.;re. 26 de oo•tubro 'de 

MAUJI.ILO DE CAMPOS StmiA FlLHO 

T t: n H O O F. t N S T f., U 1'1 !,S Â.O :. , _ _:::;.;_f~ 

·~ 

ln~t.llul'c1, ne!lta.· det3, o p:roecaso que recebeu o nü-

...c-:ro OOlOft/ fll_!.,__,ncl'st; O!rctorh., c;:om 0:11 <1oc:ull\entoa qua 1nstrut 

.::. proposh dn ~lO E '!'ELEVli!!XO BANDEil\Aln'!:S ót- PEI.6!M ff'XIA 
!'-"\r'O cxeeut.r~r o ·aorv1ço de _ r.adiod,;.(uiDo TV- !'ai..J:OO/Pit 
nos ter1110• do l:dit,al nQ~/..!!.'__. A Pl'Of'O&tfl, co.,p&'aan4e 70 
folhas rn,•~r&cbs c rUbl'iCa.:l.&ll. 

CURI'!l011.,_>_1_PL OOT!JBRO tn: l_?~ 

=:::2s3 ~..:.L \ 
11.LwR r•:ftr.mA uKA ,~uoY 
I\$SlSTT.!%1'f: 00 DlRr.TOll 

t>e<l;u·o <]"~ pres.cnci~i .&t lnstll.llr.r~çio do 

[>rCsC"ntc p.rocc-sso c nenhUm r~.ro· tenho 
.:> (õ'IZC"r. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR M!NIS'I'RO m:: EST.A.PÕ DAS COKUJU,CAÇi:!ES 

Wto :E 'tELZVI~ ~ DE PELM.AS 

!:!E!·• CGC.MF. eob n• '90.711.524/0001-83, d.evl.:l.uaente eonet1tu1-

da na rorn~a da leil&laçi.o em vlaor, cow. •ede na cidade de Porto 

Alei"'• Cç.1tal do .tat&do do Rlo C:rande do Sul, t~ndo tomado co

nhec:liM:nto do Edital ern epiji:rd'e, atravéa do 01ir1o Otlelal da 

União, de 02 de setembro de 1988, mandado publicar por oaae Ml -

nlaté:rlo, eonvldandQ oa 1ntereeaadoa ii. exeeuçi.o de aervlçoa da 

radlodltuai.o ~e Sona e I~~~&Bena (tolev1aio), na Cidade de 1'ol.do

PR, va111, por aeu Olretor lnrra aaalnado, dizer a V.Exa., que da

aaja •x.-cut~r o aerv1ço e que ae compromete deade Já, a at..ndaf' 

- t':arln d• B•rnt saad, breslleir9a .,do~, •oltelr•, .;c!J.. 
ca vatnln,rla, ftt nt 3 • .&6IEI .. Dle ... ~p, CPr nO tl<tl.470. -

91S ... tll!. re•idente • doalc1l1•dll ~ Sio Pau: o - SP, à Av. 
Higi•ncpolia, :n5, 51' enGar, t>•1fi9 tUçlencpcl1'!'. 

~ ~ , . , . CC 
~urUo da C•11pca Sanna f'ilho, b~Uc5:ro, •aior, catiado 

&tkf.nhtrado:r, IIC n& 2.994 • .&50 - ~. CPF nl' C"·'"·',._ 

'~• reaf.denta • doaf.c1l1&do p S~•ulo- .. sP, ã. lhr.Haf.
'hr Pant.ado,1'7,8, apto. 112, l•it:f SUII&ra. 

. ~ 
- ~ilaon A:rnaldi To .. z, br•d.lairo, ~lo:r, casado, ratlla .. 

ltata, ftC nD 2.566.130- SP, CPr -1{"0ot.ti50.h9-'T2, :r..,! 
dt"r.ta e dotdeUlfld:l at1 Sio Paulo ... -l>p, ; Kut Vi~::anta T.

lhc, 95 - JC' ar~dt.r 1 ~a1tto Pinha!r1; 

Ter.-. ant'tP a1 ~u"to a contrat11do UN eo;iadada R:arciol por :otu d~ 
r-ptmaDbill,ada llaitacla qur •e r~rgara pal•a clausulas • ICOnd1;oit"' 

iJaguintaa: 

g. KuSUL A H - A &IK:la!Sada gi~rã aob a d.n~naçio de R .C OUI [ TEL~Vl 
S'lc BAr.Dt:JRA~TtS DE f'tl.OTII.S·<tTDA, c:ors- alida na c.ldlldc de Port-o Alagu 

[ahde ll!o Rio G:rllnda do !lul1 '.Rua Dalf'lno JtÍtllt., 18). 

p..KL•SULJ. 2'& - A aodadacM"'" por objato a exaeu;io de anvlços de -

r&dlodiruaio __..p a da 11011: aiaagR.. ('rl~ tal-evhio} eo111 f'lnalJ. 

d&df11e~caelona.l• • culturais.-*' ~--a"'.!,.l•gi•l•çio •• vlvor. 

CL!usutA )e- O cap!.Ul aocl&l : de C:r.l ?OD.tiOD,DD (aat..:•ntos •11 cru 

z•doa), div1d10o .. ?D.coo (aat..,u aU) eot.aa ela ·cd 10,00 (da:z: crur; 

~os) cada Ullll • ••ai• rapart:l.dc antra os a~cios, 

P'.ar1•• d• l•rros Saad •••••••••••• 66.,500 
ftaurllo da Caços Sannll Filho ...... 1.750 

1 .. 750 

Total '7ti,.OOO 

cotas - &zl 66!-.000,0D 

cot•a - Ct! l7.!>0tl.oo 

cotas- Cr! l? .. SOO,DD 

cota• - Crlo ?OO.oco.co 

i...J..! .. Sl'$ (d.nquenb por canto) do capital social aerii: 1ntegrali:z:ado

naata ata, - aoadll corranta do Pa!s a oa raata.ntas 5~ (dnquanta po~ 
canto), davarl ear'integralf.'Zado at; a data pr"a.vlat.a para antl'&dll 

runclonaa..,to da priaaira parala•io ou conea•ai9• 
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1.1! • A :r-••ponaabU.:l~da rla dt elida ""' doa a:ê\oa ; l1a!tada ' 1•pc.r-
tlnda 'lot.l!''do c:api:tal eocial. ~ 

g,bsupt; '*'''"' _Aa c:ot.aa aio 1nalhn'"~s... 1ne,auc~::vda diut.a ou tndJ.. 
:rataaanta • aatran;airoa Du • tl' .. aoaa Jurfdtcaav.J:lapandanclo da qual -
'-u•r •ltna;io eemtratual da pz;::vs.a auto:riu;l'o ... podar coru::adanta. 

'Ir 
ttluSULA 51 - O• achlnbtrado:raa -a. ent:S~da an~ brulhi:t·oa natoa a 
•~ 1tw•at!du:ra fio· c:ar11o aoaanta ~odl'r• octJrrar ;.o:: havt!'t'"' ai do apr,e. 
'-'•do• 11•lo r:iflh1.::rlo du C:Otllunicaço;.. \ 

t'!..-"S!Jll. 61' ... r. 11odadada t..rl dvnçio ;un· _puzo ~et.r•1n•d:~. 

g,A'usutA ?• ... A aociadada aarã :upraaantada ath·a a paasiva.,anta, ,.,. ... 
Juf:ro ou fora t:lala, palo aÓdo Plaur1lo chr ta~r~poa Sanna rilhD, qvl" •••.1 
!"lar& 1aoladaw.ant•• todoa 'Cia pap';b a doeuon•nto• c:o•o •~eio ~•r•nt•• 

tl,(U$~lA !" o. ('a 1ut."f!oa llU p':'•Juf:tol lpurl!;lgl •r:: biJen;or IIII'IUI!I II'ICI'"':' 

2'cdo:r • ., 'l de clc:relllbro. c•rie dh~rlbu1dDI.JIIDPDrc1on•l811nt., *• "COlll;; 
d• cede u., doa aadoa no c•pl'tal :socltJ.,o tuJ-' 

I 
tt.lt15UlA 9• .. O capital aoehl 0 n1 au• tot.l1de1f1: 0 .JI~•r• (..~ 
• P•••o•• 1'1a1c•a tl:rlalle.tr•~. 

Çl.CL<SUl A ](I •• C_ quidN) elo PII'II&OI] 0 lll'r:: 1-pri.CDI'IIPitJ't.C:úcl::>o ID IO'II'IOt 

til dois trr;o:; cito t~C~3ll'leeo:u·' l:rat11•1ros,.- 1 rttsponas~1l1'tl•dt- ,.. 

• orlenteçiio 1nll:lectull 1 ll'~,!n.S.atretiv• 1:11 •çre11e ~1b1uão IOl!OIPnt• 
• br•s.il•.iror "cto;~:;. 

t por r1t1r1n •u'-1'" ju:stoer eontr•tedo.,_, ft:r•r•n 111:111'0':' '11 l>l'elrnt• ~ 

1natru,.efJto •"' " (qu•t:ro} via;. "" pr•a•nçe 1111 :t (~1111} 't••t•.,,,h .. $, 

••nda ur.:• d•s vi•s•pl~e ••r equlvildl n• .Jul'lto CPI'IIrdel do tst•dn do 
filio Crena(' ciD Sul e •~ <ltol:leis pare uso cloll ai:ic1o'S. 

()a aDt1os Cleele:r•l:' que n'i:':l estão J.ncu:raos lU• nefiu,. das crir,es 01='" -

'-'isto$ ,..,., l•i !:;UI os i11p1;e:r: Clt' •:..ercer •Uvidll,.,. •1nr•ntll, 

,~. 

ç ... 
Po:tto Al•gr•• 25 de ••~ de 1996. 

Ç, .. 

~11-:-ia.e de Elill!':r'l:l~ Sesd \ 

-w; > 

~ K !!!Jf"l .. 'Ç'" E epnceçao ao eiPI'IÃ"nl '!OC"J~ -

AL CC*STJ'nlTU'O J11o ablO E 1"1:Lbl:&lO ....a::tUIITES Pt n::LO

fAS LTDA. 

.... IU.a%SA DEu-. aam, 'Dre.e.ll'llrll, ae.lot', •oll•ll"ll, -"ttJ. 
c-• veterai'IÍ.rta, II.Ci~ n• a.•~or..o:tt ... au. CP' Qo11.470.tU-01 

reatd•nt• • dMlct Ualta " aio Pl-u.lo - SP i AYI-nlltt HI 

tl•nÓ;:;o1l•, nt U!o, ~ 5' andar. ICltl•nÓr.~Ua. 
f· 

~ IIAURll.O DE ca.as la-A flUI:), bl'e.•U•t~ ce.aaCio, a~t

na•tr•Cio.- dD ec;:.n••· JI.C.nt ~.SJSI-..<16Q-SSr. CPF nt •.•••• 

~-.:113:0.638-~0. ·r.•UIIInt.-1 a <lo .. lttllaclo ~~ Si.o P11.:.lo -SP 

i AYanlCit H•1tor :P•nt•a-õo, n• 1.?1t&, ar.t.~~16~. Su.,tri. 

"' ' ... ~ ADALDI '.K*,A'Z:., 'Dra•Ue.lf'D, c•••-õd,' r-sdtaUat•, II.C: 

n• t.56G.l:II0..SSP 0 CPF n• 006.050.6U-72, ·to•aldante 'I do-

ateU tidO •• Si.o PllVlo .. !lP, .. lh.la Ytcent;·~,.u~~., nt SIS, 

6ntco• aõeto• d• aoctad11de poro cot.•• di rt•r.ona•bllldiiCII 

ltalt.aES• quu ttraf'Í. aob • rnitl aootat dt "'ltlDIO J: ~

:ti.o ~ DE PI:LO!'AS J:nM..". com ••a~ •oct•1 • JNI

tl•ltlno ~1<.~\, nt 1~, na Ol<lad• ua Pot'-1.0 .Al•lt"ll, C•l-'ll.at 

ao Eatatjç. do IUo c~ande do Sul. conteras contt"'tto aoctal 

r.rot.oc:ola4o na JutU.'t Co•tt'C1111 do !atado do Rio Crand~ do 

Sul aob n• 021066. •• 11.0..16. rattttc11 o I 1 1 da cliu•E 

la .:s• do alu<Udo contt''tto. no que tan1t • fora• de lnt•t"~ 

llt.açi.o do car.t tal IOCl~ra qut •a•• rat•~tdo ~•rilr•-

ro -illl~Sa a ter- • ••aulft• h~ç;o: _ .natO llf--

.:.t...!.!- o ea.-..tt•l acetal seri _tnt.tar•Hr.a~o d• aecut-l!.te •.! 
ntt~•: al CI.S 350.1)00.00 (lrnentos e etnqu::nt.111ttl e~ 

t.adocl. eorraapondtnt.e • ••tade tlo c:sr.tt•l aoctal, 

ea aoeda oo~nnt.e nacional, no •to ds •ssln~ot.ura 

do (;f'e•ente cont.t'at.o. n• l'~ortio e:et•b~hctCia f..! 

roa c'td't aé.cto eott'lt.ll, vslendo • ••~tnaturs do aó-

etc e do terentt noa.esdo;nq c:ontrllt.o •.• como recibo 

~or "sr te deste; b) 0$ nat~~r~tes CzS 350.0::0,00 tt.~10~

to=. • ctnqu::nta m1l C:I'\:...:I.O$),aerin tntetr!ll.lzsdos •• 

11oeES!I eorrentt: !11-eton•l • .n• •es!n :Ol'o:,orçio e5t.ab!_ 

h:c:ICI!I ""'f'" cada abeto, no "rato d~ 2 (dou;;) •nas. 

1 cont .. r- Qa au:tnst.uf'l deate contrato •ocla1. 

ftcu. manttdas. 'I$ demll& cliuaulei$. e coed.tçâ~s dO eontrst.o 

sõb'"t!.l ortatn•l. 

" 
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ALn:RAC.\0 DO t:uNTRATU :SOCIAL 

1"ot-- ••h tn&tN'"nta p&rUeu\&1:' da slht<•çiro> t!lo Contt',! 

be loclal, oa tnfl"& •••lnado•, JIAftlSII. DE BAIU\0$ SAAD, bt"s~ 

&llalr&, •oltetr•~ •.tot', •éd.tc• vetet'lni.-ta, ltÇ n• . ••••• : 

·a.466.Q18·SSP,. CPF n• 0-41.'470.V88wC1, 1"&&\dent.• • d011'11c:U! 

ada aa- siio Psulo•SP, .;, Av. Ht;.tcnÓPolta, lfl' 37'S - 5'1' antht', 

ll:dl:'t"' Htc1a,nÓPo1h; ~URILO DE CAJUI'OS snmA flUO, brn1• 

l•lt·o, cao•d.o, tld.ll'ltntatt'wdot" -da. a~nDt'~•••· 1\Ci n• <!.SI'$14.460~ 

fõ:SJ>.,. CPF n• ~SI.33S.tl38-20, t-c.tdat'lh a·Clolfltc1\Udo e1:11 si.o 

P•l.llo, i ·Av. Hdlat" Panteado, n• 1.7~8. ~t• 162, 8strt'o 

I:UR.tt'é; YlL$0!( N!ttAlDX TQ~U.'Z,, bt'Uth:l:I'D, c~-sdoo ndl,lt!_ 

toa,. ttq. n• ~.566.:t.3!'J-SSP, CP( n• 0C6,0'SD.6SISI•72, re111ldentt: 

• cl.omtctlhdo_•m 'Siio P•ulo-SP, '"i Ru• V~tt:.hl~"· n• tiS, 

a• andat', llstt"t'O Ptntu~tt"o~a, n• qu•U~s~e Cle Únt.c:os sóetos 

oOillpon•nt•• ~· •oetc:~•d.• Cio t-.apona•b1l.it•~• ltmtltoO•, de~ 

ft0&11n•t:!.• MÁOIO E TELEVISÃO llAHDEIRIIIfl'ES ~ PEI.OTAS LTPn.. , . , 
POf'lO ,\l •. C~. C•Pillll do ESl'&dO do 1llo _Crtr.nde do SU\, COI:I· 

Í'oN• conlt'•to aoehl •' ~••Peettvo 1tiatt'all•nto ds ret.t tlc:! 

çio.• rsU,'rtc•<;io, H~lalt'Scbsn11 Junh .CO~r~eN:;tsl do Est! 

do elo IUo Ct"snde do Sul, sbb n• 43.201.t:l3s.3g7. t'III•OlV111l, 

COI'.O I:"O:SOlVldO lÔ:GI, 11\.ht'~~ .. :ZI-e....;JI dO t'C!!lÍ:O,!• 

d? c:ontr•to soc:lt.l., c:o111. o' obJ•t.lVO de utt.l1&•t' pa •c:rv1ços 

da r•dlodtfus:ic de •on• • t'l•aen• {tehvtsio>, .n• ctd•d.= 

cl.• rot'l;'hz:•, C11l)lhl do' EÍIIt.•do do Cetori., coloc•do• •• c:o!! 

OO.f'ri'neh ~ÚbÚC:S Jalo Kin.t•\êt'io d .. , COGUnlCtoçQ .. , •tt·· • 
áa do Edll.t n• 195/86-CM, d! 08.10.&5, pu.bltesdo no Dti

~a ºr~ettol d• Ul\l;o de 10 •ub••q~nte:' .-.i.(s. 1S,34'1 s 

~s.. 3•a. d• scçio r •. d!l' aeautntc: roras.w . y 
CL.Á.USUL" .<,~ ·- ~ Soetechde te:a~ .por ob,:jet.tvo •. e'l:ecU:t;;o doe-

c.e,'Vilõ~• dt: t"ld;od1tu&io ~onot"'- (t"Í.dlo) e. d" 

sons t l1101111.Sn$ (tehVli!Siol, eoll rtn'&llo:l.'lõc!.~s 

•duc•c::ton•ts, cultur•le, tntOt'lll11tlV"""• t'lll

et"e•ttv•JJ e d~t pt'OP11211t'ld• coceretsl, nSI. tl';e-

'!latsb~l~ctdó~ ns \.C::JI•lsçiio esccdn· ~'" 

etdsdt; c:!e Pot'to Al1:V.t"e, C•ptllll do Estsdo ao 

Rlo Gtosnde do Sul, i Rus I>t:1!1no Rtet,n'• 163 

onde t.ee~~ au• eede e toro, ~deMo •brtr< O

lhl5, ~•ct'itVt"toa, a~o~~:ursstc; <t s;tnc.ls:; em 

todo Q tet"t"it.Ót".io n.•ctónll.l, es~-ecttol!llenu n9 

eldsdtl 1:1e fot"t.s'lczs, Ctop\ til\. ':lo tats<;io do 

Cotst';.,.Ql)jct.o do Edtts\ de Coneorf'inct• do 

Mtntstét>t.o du·comu~lesç(i~s nt 19.5/66, ·pu'bll 

esdo no D.o.u. de 10.10.61;,. 

A Soeteo:l.so:l.:l:,~St's .;.st'tl<lll;lst' ds .Cot'!C::Orr;nct• 

t'ehllvs so t'Cfet'tc:to Ed.tt•l n• 1!:15/86-CM, d.=_ 

cldtu SUIII~nttlr o ct:pHsl ..c:Ul de Ct.S ..... 

700.000,00 {actecen.tos an cna.sc!.os) 

Cz.$ 2.416!>.000,00 {OOh mUtii••• qu•trocentos 

' ••••ont• o etnco •U CNt•o:los}, ••dtsnt• • 

•pUesçiio d• Ctl l.ns.aoo,oo (hu"' •llhic:. •• !., 
t.•o•n~• • ••••cnt.s • o'nco •U tnn.•dos) •• 

Ctnh•tt-o • • cona•q,uont• ••s.••iio de 1.71.000 

'c•n.lo • -.•lente • •• , .. .:aUl .co'ls•,.ao Ylll\l,Ot' . 

'Ge Çs:l 10,00 (di!& en.~sedos] csCLa u.•, a 111a -

!:'PI •~crll'CI• ~•lo• aóuo•• n• ~t"CCporçit~ d .. 

G• qui c•d• 1.1111 .:Si é poa•utdor, a ft• d'l tl • 

Clat' CIOt.sd• 111o e119tt.•l aoctsl nec••••r\"' IPsre 

utlUzsf'-ae doa •u-vtços ~' l"Jidtcdttu•io · dt 

sonr; • 1mtaena {tielev'laio) M. c:1dadl d~ fo .. 
tnL•&r•He;aóo pc:los •óctoa <11 •eiútt'lt.e "fo .. : ;.: ' 

C< 

.,) - ~aet•<le 'nt hlporti.nc1J. d~ C:z$ ••••••••• 

082.SOO,OO {o1tocentoe e o1tent• 

11o1• sd.l • qu11"lhet'ltoa cru~adoa}, no • 

to d• Sll&1r,sturs d• p:-e:-<ent.~· •l te:ra- • 

ção c::ontratutlo Vtl.enao • aas11"lltur• • 

doa 1Óc1o:s e dO dir1!lt!nt.ê da aocied•de 

C::oll'lo recibo. 

b) - • 0\.ltt"&'lllc:tsde na qu.,t.ia de: Çz,$ •••••• 

882.SOO,OO{olt.oeentoll c o1t.ents e do1t 

•U t qu1n:hento• en.~-c.ador;), •et'ii. 1nte

tt"al1z.•d• em moeo:l.o. cot"rente· nacional • 

na "":'C'porçio dsa eotaa (!.c Q••e o•'aóct-

•• 
il2 ('doz.t:) meoca, t conu.r ds •••1nstu

l"ll d• prcr;~nle •lt~ra~:;io do c:ontt'ato • 

aoeisl. 

Por !orça do au=nto do ca~itd s·ocUl a 
cl,ãusul• 3• lteree1:r-•) do contrato aoc::1al, paaaará a Vl&o

r•t" com • ae;,u1nt.e redaçio: 

ctiustn .. A 3• ... o Capital Social ~ de c~s 2.46S.ooo,oo (®1• 

aUhõcs, Q.U!llrocentos e aesaenta e cinco 11111 Cl'Uzadoa},c11-

v1d1doa •iun 2<!1.6 .SOO {ãuzent•• • qu•~nta c: aeia 11111 e qut~' 

hent.s~) c:ottr.:; n-o v•lor 'de ~l lO;OO{dt:z ·cna~"O$l .c: 

11a, e AS:&lm tocpartf.do ent.t'l Õt tÓc1oa: 

JlARtSA D~ DI.Rno:; ~~ - 233.61i2 {C.uzo;nt~s e trtnt'\ 

e t.t"iê5 mt1, acl&c~nt•s e ottent.'l c dus&} cot.'l&, no 

\'::t.lor d~ Cz:t 2.33G.S:!O.oo (dots a1lhÕu;., tre~entos. 

e tr1nt.a e llll!lt. 11111, ott.oct;nloi; e Vlnte cnnsdosl: 

IV.URlk! ti.E: CAHI>OS S~ FIUfO, 6.<409 (t~1o ~ntl, qu,! 

trocent.'ls e nov~) cot1s, no vl.lot" de (:z$ 6-4.0!;10,00-

(sesç~nts e QU'&trc 111ll. e novenlt. "Cru'lsd.os); 

Vli.SO~ .AmfAU>l TOKA:Z, ti..-409 (aets 111), <j,u•lt"OCCT\tt.s 

a nove.) <:ot'IIS, no V1110r de Ct.$ 64.090,00 (1U:al5ent11 

e QUillro 1111\ e novent11 eruz•doa), 

F1c:strl ~r>sntld"o too;l.t.s •• dcm•t== c::lW.u.•ull.lt e condt 

-wQes do conttost.o ort~li'111l t"l•l>ocl1vo lnat.rument.o ~. rot.! 

ttc•';io ·e ;;ttrtc11çio. 

I 
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& pol' aah·ne Juatoa a eont.ntadoa0 lnftdat'a• ••tU! 
af"at- o l)rsaant~t 'lnat.n.anto ela ,.ltlrsc;o «!o eontt'ato ao

tal •• 5 (ctncol vtaa, da 'tau.d tao" • 'f'onaa, o qual Udo 

aa pn .. nça doa c,ont.•nt.ant.aa • das àuaa "ata-..anhaa a 'fl

nal aaalriadaa, fot achado contot"Wa, ao'att- ., aaatn••• c

t-11-tnGo-aa. ll'Ot' at, St\IS aucuiaot"ea a ba• • thl•ant.a CU.!!! 

prl-lo. 

)'latos~. noa ta~•. da 

IA:t n• r;,ea.., da Olil.u.eo 

3 - Po:r' c:.st.e 1n!iti-umento part1c"ular de 

... 

y 

de:. Contrato Social, o~ 1n:tra assinadO$, !!!!!;: 

m bARROS_ SAAD, brasUeir.u., liOlte1N•, mai-or, Mé(llca Ve

t.c:r1nir1a, RC.n~ 3,468~0lS-5SP)SP, CPF.Mr.nt 0.:11.<1170.96&-01, 

residente e dQtr,1cll1ada .l!!m são Paul.o - SP, .. Av, Hià:.1cnop_2 

lie:, nt 37~- '3t .anelar, :bairro H1&1enópolhl~ MURILQ 111: 

S.00U.. nUtO, bralilli•:IJ'O, c .. ado, Adm1n1atrador de 

lnpre&aa, fiC.n• i,0'11 ....... 6~S5f>/SP, CPf.MI:.n• 1)<119.33~.838-iO 

rel1dente e di;)IFI1Cll1ado' '~'~ :Silo Paulo - tP, â Av.P&dre Pe

reira de Andrade, n• 5A~- aptl Ui-:8, Alto de Pinheiro~: ; 

VIUJOK ~1 'l'aLf.Z, braail1'1T:O, CaiUdo, J>ubUc1tÍt.r1o, !';C 

nr 2.666.130-SSP/SP_. CPF.Mr.n• 006.050.11S!il!il•12, ntl1denl• e 

don.1c1l1&do em Sião Paulo - SP, â 11ua Vicente Felhc, "' •·!:o, 

31 ·and.r, !la1rTo de P1nhe1roa, na qualidade de único& só

elo& e0111ponentca d• aoc1cdade de respol"l&t.b1l1dade 1111'!'&

da, denom11"1&da ÚDIO E m.EVIslo UKDEnwrn::s bE' PEl~ 

!::!!!!:.• COII'> aede •oc1a1 â rua Del!1no Fliet, "' 183, nfl ::1d! 

de de- Porto Ale&"'•. ca,.u.al do !:atado do Rio Cr~C!- Sul 

conforme contrato 11oc1al e M!ape~:Uvo instrumento dt :-eU

:Ueaçio e rat1t1caçião, reii&trado& na Junt&.Colnt:'l"t:'='· do 

E11tado do 'Rio Grar~de do Sul &ob n• <~3.20l.035.30'7, 'ôl·ú

ma alter&çiio aob nt 115.673, em 11 de Julho de 1J)8", rea01 

vem, como f'eaolv1do têm. alterar o referido C:OI"Itra· ·,, com 

o objeUvo de a1.1mer.tar o C&p1tal Social de c;s ..... "' ... 
2.A6!:o.OOO,OO (dois m1lhÕea, QlJatrocentoa e a'e:a:cumta e <"ln

co 11111 Cl'\l:.adoll) para C~S 16.000.0~0 00 ((le~01to 11>1lhÔn 

~~ CNUdo&), llled1~te a apl:lcaç;,o de Cd 1~-~35.000,00 -

(qutn~e ll'l:llhÕe5, q~1nhentoa e trinta e cinco 11111 enu.adoa) • 
m d:lnhl!'it-o, co • eonal!'quel'ltl!' eml•••o di!' l.!:o~J..M·CI (hu"' llll

lh.c, QUinh~nt.al e c:1nQu~nta t' tNa 1fi1J e qu1nhf'nta•) co. 

ta~. nc valor dl' Ct.S. lC..,OO (dr: eru:zadoc) cada uma,\ ae; 

re1n subscritas pelo• sÕcicll, na prop(•rç.iio cas ~I!' que c:ad • 

un. jÍt. i posauidor, a fim de 1'ie~r dotada do l:'&pH,al 50!;1&1 

nt-era•••·io para 1.1t.:ll1zar-at- ~o• aervlço. ~e radiodit..,•io, 

ol:jeto dó 'Edital "~ 2'72/86-G!"., de 01.09.66, pul:Úc:ado no 

01âr~o J:lf1c1al da Un.:l;,o dt- 02,09.86, para exeeuçiic e expl~ 

raçiio de r,.erv1ços de :radiodifuaio dt' aona e 1•~1er:~s (tele· 

vtaiio), na c1dadé de ,.cledo, !:atado de Paraná, observado o 

maior valor dt:' Nterine1a para ext:'cuçii.O do aerv1ço, na da-• 

ta da p~,~bl1caçâo do Edital qut- illlpOTtou em C:.t ......... .. 

l5.A32.500,00 (qu1nse 1<1ilhÕes, quatrocent.o~; e tr1nta e dois 

mil e qUinhentos er....:zado:s), ar~donllado para C:.t ••••••••• 

1~.!'.35.000,00 (Q\11Jl:.e ~r~UhÕes, quinhentos e t.r1nta e cinco 

1<11l cru:.l.dos), au~<~ent.o de Capital ea:se, a 5er 1ntearal1~a

do pelo~ sócios., 'da .aesu1nte tonna: 

a) Hetalle na 1mportâneh. de- C:zS 7.767.500,00 (C,!. 

te milhÕes, setc:centc s e au::senta c aete mil 

e quinhentos cruzo1Cr ) , na prQJ)Cirçio das. c'• -

'tas dt: que oa :!16(·1c jã sio poasu:ldc,.res, no 

ato da assinatul"t:. c, Prese,nte al terllçiio con -

tratual, valend~ r ;ss1nlltura óÕs Sé.c1oa l' do 

d1r1at:ntf' da 110<::!~ ade, CX>mo rec1l:o; 

t.)• A outra metadl',.TI. quantia de C::$ ••••••••••• 

7.767.~00,00 '(lle~f 111lhõe11., 11etee(·ntoa e ses

senta e aete w.U l Qu1nh"l"ltos tMJ:tadoll}, 

proporção das c~ .:as de qut: oa sOei c a ji 11ao 

pOIIII\11d~;>l'es, n~;> prazo der.06 {ae1a) f!lesea, 

contar da presente, &lteraçio do Contra~o so

cial. 

L
-Por !orça do llulnento do Capital SoClal,a el~-

lll.llll 4• (terceira) do çontrato social, passa- , 

ra • v1aor1.r cott, a seau1nte rt-daçio i 

- O Capital Soch;l i Oe Cz~ 1!1.000.000,00 (di!'· 
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r.oH.o mSlhÔea de cruzador.), cUv1CI1do lfFA , ••• 

J,eoo.ooo (hUII'o mUhÃo e oito~entaa mil) co

t.aa, no valor de Cr.$ 10,1:10 (dez CNZ&Cioa) C! 

da um1., e aadm reparudo entre oa aÓc1oa: 

1,706,<t00 (hU# 1n1lhio, al"tecentaa e ~la •11 e quatro

cer.ta&) cotaa, no valor d;e Cd l7,()6ot,OOO,OO (Ciez:eaattll! 

fllllhÕe&, e aeau:nta e quatro 11111 cruzado&). 

""""'LI?·• R 
416.800 (qua~nte -..ft1.• •U e o1t.oc:enta&) cota:r., r.: va

lor J:!.e C:r.S ,.68.000,00 (quatrocentoa c •eaaer.tll e ':!1 to 

~r-11 cru~:adoa ). 

A6.B00 (quarenta e ael• mil e o1tocent .. ) cota:; ~.o va

lor de 'C7.$ 1.68.000,00 {quatrocentolll e aeaaenta o1to 

mil cru:r.adoa), 

lli - A cláusula 11 do Capital Social orla,lnal, P•.! 

aará a vlaorar cor.• a. aea.u:1nte redaçio: 
nA Soc1eC1ade au·arê. aob a denoN.naçâo d~ aJ.ÍJ • 
~ 'I'EU:Wld() •·~uwtES ,.: Ml.DTAS LTDio.. ,com 

aedt: aocial na Jlua Dtlf'in;o Jt~~t: nt 183, 

c:id&"t: de Porto Alc&IN!-, Capital do Eatado 

Rio trande àO Sul. ob:r-1aMdo~ae, po~rr. a 

brl:r- 1'il1ai& alll todo o :t.errlt.Ó:r-io nacional 

aemp:re que- lhe 1'o:' out.o:r-aa<ia c:onc~a-.io 01.1 ?Ct!: 

111ias;o p&ra • C:llit'C:I.lç;o e ~ltPloraçio de aervl-· 

ços de radiodifusão e ~el~iaão, objeto de !:

di tal de c:oncorrêrocia, pubUc:ado no Diário 0-

1'1e1al da 1Jniio. por dete~.tl')açio do H1n1etê

r1o daa Comunicações ... 

Ac:r-eacenta-ae ao col')trato aoc:ial ori:a1nal, •• 

&eauintero cliau=ulas: 

12• - O Cap.itt.l Social na aua toU,li:dao;k, pe:r-tence

rã llempre a pe&&OU fiaicU br&a1le1r .... 

13• - A :re11pona&t11lHlade t! a orientaçiio iFltelectual 

e t.<lmin1at:•f1.t1va da emprell&, caberÃo· somente 

141 -. 011 .admini&t'l"adores ea E"tidadc: aerii.o braa11el 

l"'& natoa e a aua 1nveat1dura tiO careo~ some:!:! 

te poder~ ocor-~r apÓa h~verc:m &ido aprovadoa 

pelo Minietério d ... ComunicaçÕe11. 

ondi çõ ... do cont'rato or1a1nal 

eUf:lcaçio " r•uncaçia. 

E, por aatar-.m ,1Uat01 " contratado&, 

atuoararar o pr.ae:ntt- 1n&tNJDento dto alteração do contr.! 

o aoeial "' os {cinco) ·V1aa, de saual teor e f"ol"'lla,-o qÚa.l 

lldO n• J)reaença doJ. contratantt-lõ e da& 4uas teat.amunnaa a 

lnal aaalnadaa, fo1 ach~;do eonf"Cime, aeattana e .,aa1natll, 2 

riaando-J.e, por ai, aeua auceaaorelo a be111 e fit::ll!ltnte C\a'll 
' ~, -

rl-lo. 

KA.R.ISA D:E JlÂRROS SAAD 

teatemunhas: 

JCINUYC OKAMCTO 

"'-----'"~'l!"f;yi1.1 ~"'m..!Ll~"''"• <'---
MARLDI~ APA!!ECIOA DOS RI",S 

V1ato, nos tof'IIIOJ. da Lei 

n• 6.384, de 09.1~.1980. 

PII!OCU1tAÇl0 

I'ELO!'AS UI».., CCC-.M'· nt 90.711.524/0001-~. com aed~.•. 

chl i Ru• Delt'tno fltt!t, n• 1t.3, na clõsdl d!f Po~t.o 'Ale· 

;.re, C~tt.al do E•t.ado dCI Rlo Crsndc: do :Sul, co.r. contrato 

aoctsl St'Qutvsaa na Jllt'lts Coeer-c1s1 do.<tatsdo do Rto Gf"sn

de do Sul, aob o t:~• 43,201;03~-:-3g7, ne:at.e ato l"e~:re&e"t"sda 
~o~ •"u •Õcto tennte, aADRIJ.O III: CMFOS ...,. fll.RO, br-a• 

atleir-o, et.&ld(), -sdwltntato:-sdol' de ~r-c"•••• RG.nr • •••••••• 

2.9941.460-SSP/SP e do CPF nt O'l:i.335.836-20, riutdent.e 

doaotct\tsdo io o\v.Hett.or- Penteado, n• .1,796, s~lt .162, em 

Si.o Paulo, C~~ttsl do ~at•do d"t: Sio Paulo, no.eta·e conat! 

tut ac:u butsnte ~I:'CICI.lf"sdo't' o •· 'fCMll au:mt, bt'aath:il'O , 

caa•da, •c1vor.•ao, RG.nt 403.268-SSJ>/SP e do CPF n• ....... 

00<11.276.916-3<11, r~atder.te • dOfl:otctl!•d<l io o\l•~~or~d• fr•nc• , 

n• 1.<1133 - s• •ndar, 11111 Sio Paulo, C•ç.thl do Estsda de 

s•o Paulo, ~·r• '!'t~r-eae('lti-ls ~c:rsnte o ~10 DAS c:o
~CN;jli5Es t: seus órr.ioa aubot'dtnsdas, eapoctt.laent.e o Pe

psrt••=nlo li't.cton•l de '!'c:let:ollluntc•"Õ!;I!J. em llrtoahu·-~F~fo.! 

tt.\e~• e dt:11'olt• Pt'!'ttot-t•o. Rectonsta, toadt:ndo, ç.to;to o tte\ 

dtlotmç.enho, a;;t-eatmltr ;;roç.oatss p11r11 t. n:ecuçia e toxp\O'!',! 

çio de •e~tço• d• t't.dlodttuaio aonoo:-1. (riodtol. • dt: aona 
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1 tasaons (tlli'Vllt.O), 1101n1r dOCUilltTil01 0 dtftlll 0 f;i!dl ~ 

01>1 Gil t"IC:OODt0DriiÇ.0 0 f'IC:Ut"IOI, t11r.o1,. t"IQ\Iet't10110t01 0 11-

COIIIÇ.OI'Ihlt' lndiOitfltO di! ;>f'OC8.1101 0 3Unllf' 11: l"ltlf'lt' dOCUIIIt",!! 

t.OI, IPIIIf' tllr.ll I d1111111 s•oluatnL010 CUIIIPf'lf' O:lr.t&êncl11 0 

b111 t:OilO IOUeltlf' lnfOt"aiÇÔII IObt'l I Vldt. letll IIII IOCl! 

dlde, I ;>t'lltCil' tOd.OI 01 dilUI I llO. (l\.111: 11! fl'tl'rllll '11CO! 

HIH'JÇ:· JÜP-:Cfl TtD!hJ..:. 
..:: "". I•U:Tt~ 

.":-~orto Altar.-. 11 dt ~de 11Ml6. 

;......::;; ? 
MAUftiLO DE CI.MPOS SENNir. FlUIO 

sóeto Gerente 

(' NJiUCof- !J>, I'lF<UOklJ. ll~lOt.~L Pú DtPH· 
H"!tno J:AClOt;AI. Dt T.tLECOY.Uf:lCJ.Çô~r - t><:J: 
TEL, nt~ UJO Cll' ZUI:: atribU1tÕe~ j~{llt ; 

l"ef'irtentu& ~. st.endenclo 10 que fc.l r<!'qU! 
rldt" pel• RI.DlO [' rtU:\'IS~O !AIWEJJU,t:TtS 
!>E FE:LCl'AS LTDJ., ltNo\'is do Proeu.so r. ' 
291Cõ2 .001:!'81/86. 

CEi'11lTlCA, par;. !"ir,: oe co~provo.~iic ;.;•o.;_ 
u• 1 Junte Colllertiel do E't:a.~o do Í<lt" Grilndf oo Sul, QUf :;. f,J,:~(' 
E !E:LE:VIS.lO fJ.I>DE'llHJ:!ES DE P!l.OTJ.S~LJDJ.,~eorr. se-de r.i ci~.ade e~ 
l'ort.o J.l1!,re, r:l!'st~ t:~~ado, 1'110 deter.., iltt & pre~er:te éz.;;, q.:!..:!. 
qu('r oonees,.io, pPr~.lssit": ou a.utor:l:~;io, p.i.l"ll exeeut.ar :Hr\·;~c 
é<!' r•die>éi :"ul'iio no r~t.t;'~o dt- l'lio Granllf do:. Sul, poi!!""Do, f~cf • 
~C"[Hltoçir ell. V:IEor, J' :~ue:-er o reEilltre da alt.eraç1o de ze.: C:"!, 

t:rat.e .se>~~&l 1'1& ~'ur.u. fferc1t.l do Jl:io Cr~ond'!' do Sul, 1nC:ere·.d'!'::: 
~c.:~:tr.U, :,, :a.utor!:~i. ,tes.te Or.'i.o.n'E para eon:t1r, 'I'U HELC!S~ 
i:iôi..t:=~ 1,;; :;1.t· NJ.S ::-=.:.!~• l"''.:~ pruente. eert!dic c;"'t 
,·a.i •~:!H.•é.ao por c::lr. e J:elo Senhor D e or ltegiontl. 

. /Porto Alegre, 7 f. oututro de 1Sof>E. 

---~---~H.~~~ b. ) 

Br&ll1le1ra, n~aior, aolte1ra. !llédiea veter1nár1D, fiG.nt, 

:3.468.018-SSP/SP, CPJ'.JIIIF.n• 0<11.470.988-01, re111óente e 

domiciliada em São Paulo, Capitel, i J.v.H1a1enÓpol1s,n• 

375 - St llndar, lla1rro Hig1enópoUs. 

Cot.iata com 95" do Capital SOcial. 

Bra1lc1ro, ca11ado, aõm1~:?-1•trador de empre11u, fiG,n• ,, 

2,994,.-«iD-SSP/SP, CPF,JIF,nt 0411.335.838-20, rel1dont. a 

domiciliado e111 st.o Paulo, Capital, io Av. Padr1! Pereira 

de Andrede, n• 5"'~ - apt• 112-!1 - o\lto de :P:I.nhc:l.r<>•· 

Cot11ta com 2,5" do Capital Social e ~te rente &o Ent.1dd-. 

ar ... U•lro, çuado, rad1al.1ata, lla.n• 2.S66.130-SSP/SP, 

CPF .MF .n• OO«l.O:i0,699-72, residmtor c don~1cil1ado •m 
f.&o Paulo, Capital, ã :Rua V1tente Fel1x, n• 95,3' anda 

Cot1ota c0111 2,5~ do Cçtt.si Social.. 

Porto Alea~. 26 de outubro de 15188. 

' ·--==**-=- : - z 
JIIIAURILO DE CAMPOS S!:NNA Fll.HO 

D1reto:r G~rent~ 

DECLAaAÇXO 

PELO'l'AS LTDA., entidade eonllt1tu1d& per:a. a execução de IIC,!. 

viços de radlod11'Uai.o, D E C L A a A. que ainda ni.o i 
conec11111onãria e/ou perm111s1onâria doto tlerv1to• de radiodl~ 

tusi.o elfl nenhuma de auas IIIC>d&l1dadea, até a presente dat• 

JIIIAURILO OE CAMPOS SENNA FIU!O 

01 retor Gerente 

DECLARAÇXO 

JI.UIRILO PI: ~ SEMA F:[IB), 

cou:su e eerente ~a ~XO E ft:lmSlo UJIDE:DlAJI'!"ES P!: PE

LO!'.AS LTDA., :lledi:a.d& à :Rua D~lt1no Rlet, n• 183, ~m Por-to 

Alegre, Capital do Estado do filo Gr.nde do Sul, DE C L A-

!....!· para os _devidos fins, que não part1e1p~;~. de nenhl,IIIIA 

'rfl Entidade que executa •ervlços de :rlld1od1fusio. 

Porto Alegre. 26 de outubr-o de 1988. 

MAIJRlLO DE CAMPOS SENNA FILHO 

Diretor Gerente 
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!lUlU. m:; ~ QAD, 

da ÚPJ:O 11: T!L!!'J!Io ~ ... NUl'tAa L~ •• COIII ·~ 

de aoeial i. l!;ua Ddf'ino .111et, n• 1e:a, fia c1da4e ~· Porto :!!; 

lll.l"'t', Ce.p"ttal do l:atadÇI 4o 1!1o ,CNnde' do 3\Jl, I! 1: (;L A

!,_!., que JJ&rt1c1p• c1 .. aeausntea Xntidadaa exec\lUnte• de 

aarv1çoa de ra<tiod.ifUaiio: 

111DIO CU.: .JACADl LmA. 

Jacar.! - aão PAulo 

Onda MÓil.b. 

Jtbro aoeraww: .:lftTE DK. llDIAS L'!Dir.. 

l'lonua Claro11 - Minas Geraia 

Onda Média 

P-orto Alea:I"C, 26 c1e outubro de 1986. 

DI:CLAaAÇIO -
vn.- .ua:AL'CII ~. aÓcio coUata 

da !lpro k '!"El..EE'l5JQ ~ DE PS:tDI'AS Lftl..., com •.!. 

de .i Rua lleltino IIU!t, nt la:!, na Cidade de Porto Ale&N, 

çit.&l do Eatado do Rio at-.nde do Sul, D 1: C L A a A , 

para oa d~1doa f'1na, que ,part1c1pa da abio. JE TY rc.rav;r
alo Lmo\., ae(l.iad .. em Porto .Uec~. C~ital 'do :E:atado do 

11:10 Grande do Sul, c0111o ex.:cutllnte doa aecu1ntetli acrv1çoa 

e1c r..d1od.1!\uliib: 

Onda Méd.h 

FN=Quência M<Jdula.dD 

O .t.ah:CI asSinado, d1~1ge:rte 

ente NtponaÕ.ycl pela .J.bto r: ~ bAJIDt:mM"!'ES 

:AS L"nlA-, COI'n aeóe aoci,.l na cidade de Porto Alejj:re- , 

dO E~Jte.do do Rio Ct-Gilóe do SUl, D 1: c L A -Ir: 4, QUS: 

a} Hiiio po&al.li a Enti~de, autorização 

par-a e:~tploNo,:r o meamo tipo de aerv1-

o no Kunidpio de Toledo - Pll., cnde pretende 1natalar 

atação, e (lue, Ca..I!O venha a aer conte<OPlade com e outor- -

a, nio e;Y:Ccde:rá oa l1rn1tea 1'1xadoa no art1ao 12 do Pecre

to-Lei n• 236, de '28 de fevereiro de Hl&7. 

I 

b) tcenhum aÓc1o 1nteara o quaaro aoc1e-

tár1o de outt'a eJO;ecutante do ra.eamo 

Upo de ae"'iço de radiod1tuaiio, no Mun1clp1o de Toledo -

PR, onde •e preLet'lde 1natalar a tataçiiio, ne111 de outraa lltm

pr.a'u de r-ad1od1tuaio, ell -Mun1clpto11 d1ve:r-aoa, •• exc1111ao 

aoa l1~~o1tea ftxa.d.oa nQ arUao 12 do Dc11::nto-t..1 n• :236, de 

28 d\ :revel"!1ro d'e 1967. 

Porto AltiN!, 26 de outubro de 1!188. 

~-.:.;;;;_-~--->-

KAIJRILO OE CAMPOS SENHA PILHO 

P1retor Gerente 

O abaJJ<o a.aaina.:lo, d1r1;:ente leiiP••l 

mel"lte :reaponai.vel pel. lti.J::IIO J: TnZYlslO IWIIIDEli!IIJftC 

PI[LI)tAS L~ •• COI'n aede aoc1al ne c1dad~ ae Porto Ales:re 

Capital do E atado do Rio Gr~d~ do Sul, D E- ç L A • A 

qu~: 

a) Nio participa da diro:çiiio de outra E!! 

t1dad" exec:utante do m"amo tiPO de 

aerviço cl.e- rad1od1"f\laii.o, a q~,~., ae refere o Edital, no Mun! 

c:ip~o de Toledo - PR, cnde ae pret.,nde 1n1Jtalar a J:ataçio, 

nem de ou'tru empresas d~ :r-adiod.itueão em Mun1cip1oa Qive!: 

aoa, em C:l!C.ct.aão aos U1111tee. :!'1xados no art1Jl:O 12, do Decr1:. 

to-l.e1 1:11 2:'$6. de 28 de :revere1ro de 1967. 

'b) Nio eatá no exercic1o 4le a&tld&to el.!' 

t1vo que lhe a.sae_s.ure 11Wn1dade par

lamenta.r, n= e)terce c.a.rco d~ auperv1aãc ou aaaeaaorarn~to 
na Admin1at:r-açi(l PÚblica, do qual decorra fero eapec:ie.l·. 

Porto Alee:re, 26 de out-ubro de 1 aa. 

MAURILO DE CAMPOS SENHA FILHO 

IHretor Gerente 

O Cap1tU l'IÍ!"Itzno ex:1e:1do pele. K1n1aterlo dat 

COIIIUn1c-.çõea, atrav~t; do Edital n• 272/86-GH, publicado no 

D1i:r1o Of1c:1al da União de 02.lr.t.8B, para ex.,c:uçiiio e ,expl,2 

:r~~ dé aerv1ços do: rad1od1:ruaiio de aon.s e 1magena {tele~ 

vitsio) na c:to.de de Toledo - PR. é de t::z;$ 15.4132.500,00, :, 

qulvali::nte Õ. 2.500 Jot,V.fl.. do rnfa de aetea'lbro de 19~8. 

A Entict.de i dotada do Capite.l Sc.cial de Cz;$ .• 

2.465.000,00, elevado pe.:ra Cz$ 18.000.000,00, .. edtante a.! 

plicaçio de Cz.S 15.535.000.,00 eir. dinheiro e a con~:equente 

emtpêo de 1.535.~ cota.s., no ve.lo:r de ~z;S 10,00 cad~o uma, 

11r. 1'1m de 1'1ea:r dotada do Capital Social nece.(le.ar-lo, para 

utlll:r.ar-a~ dos e.erv1ços de :-aà1o4i':t'u~:~iQ de l!OO$ e :1.111-aer'l-& 

{te,levl•io), na. e1d.a.de de Toledo - Pfl. 
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para eomph•tar o C-.pital •ln11110 d" Czl ••••• , • 

J8.00C•.OOO,CO, oa aócloa dcpoait.am Cal 7.767.500,00, cor

reapondent• i m•t•d• th• Cl.$ 15-.53:..000,00, no Banco Braa1-

le1ro de D .. acontoa S/.A, tormaUz-.ndo, ua1111, a aua poaiçii.o 

~c1bo ele oepÓa1 to .nexo. ~ 

Porto .AleiNI• 26 de outubro dCI 6aa1 

---=-· 
~ 

MA'URILO DE ,CAMPOS SENNA FIUIO 

r"'!l 
'V 

Di:retor Cierentc 

TIVWNAl tEGIONA.l. EI.ETTO~Al 
EJI.atlo d .. $d;o /'ou~ 

c r.: ~'ri DAO 

JQ;_ç VIC"rrP. Df; 8AUOS C.t.AA.IEJ!tl, 
lllntO.c" da Suba•ent•na de 
Cont.r<>l• C.:-al dct l:.la1tor.a, 
na for~~~& da lei, 

C r.: J! '1' I 1' I C A qua, C'Onfo:n~~e 

11 E 'c " c A 5 : :11 A K 1: K T Q' r.: L li z T o R A L, 

P.:.t<r:~:s: ...... :!;;..."'ffit•;; ~Y .-.-.-.-.-.- _ -·-·- __ 
t:Uho 4e Jy~o Jcr:c s--e ,-.- ::r - - - _ ... - - -

n..,C'.ldo a~a _gg;_QJ/.~· aeh._ 1nacr1to 

~·· lona !!ldtoral - ';gt; ll;"Tô •, 
&ate :bhdo, aob n9 97.33<",Cl - .q 
..2.QQ&. Seçio, ni.o ae ..,.r1f.1cando .... entu.al auspc,!!_ 

•io o3e
1 

••us 41re1tos pol!Uoo.. Certif1ca, 

tallllbé., que o ~d.caado e1e1t.or en . .;. quite ecn a 

J..,.t1ça Ele1to-:c:al. O refer:ldo i wn!ade e di fé. 
Sio :Paulo, ~..S. 1;.neiro de l98ji. 

Zu, r&'tL 2 
%11, ! te, 
O,efe do serviço d 

ri. E eu, .~~~~~;;:;;;.;,:;~~~ 
eêntar.1a 

Controle Geral, de Ele1to:re•, •ub•~vi. 

UTA.OO 00 ]110 eiiAHDE 00 SUl 

(Q"'-UCA DE KltTO AUGI~ 

I'OOI:a]WIClÁJUO 

r? OFICIO DE PROTESTOS CAMBlAJS 

Certidio. '" 
I'LAV!O,IKT0$0o~J!C,.,Ikloolllot• OIKio·-~no-llo 

~,...._.......,..C.UI..,E,._ololllo>C- .. W. 

~IITIFIO:I,_tlo ____ olol•-- ... -

..,:llllo-~·---·--.--... -llolloflrlr!O-
•u...·~-""""-·-·--- .... ----(201 -. ....... - ............ _ ........... _. __ ' 
•nunrr n CJ!(OC< 'UN• U•M' • 

Onhr~·~•"""ff. 

Pona~.~ 
OM. ••••••• c.s 14t," 
- .. ,,,,C.S U,fl. 
'l'ln'AL • .,, Cd/l tii,U 

I 
..,.ADO 110 1110 ....,.... 10 lU!. - Nefll .1\IOIOUIO 

rGPtc~o•~~ 

CERTIDÃO NEGATIVA t1%'G 

flt:VIHOO 01: L~ DE tlllli$TI'OI OE ,IIOl(CTO$ OEI11 Of'ICIO, OUOf A 
O,O.fA O( - -TAI..AÇlo, p,a 1" OE .NI.HO OE •17• Att A ;Ool.h AUINAtAIU. 
HO CAMI'O ··UICA'. Cf:IITIFICO HI.O n:IUUI "'01ESTO CO.,.UIA ..._ PU·IOA 
olfiAIICO NINCIONAOol 

- ..... ~ ...... ~=-----~ ! I'OIITO AI.EGII(, r:r! OE" OUTllllRO OF l9°.fl 

-"""-·-·· POIITO ... l[llll.i: 

NO CASO OE C0Nltfl IIASUIIAS 

3: Cartório de Protestos Cambiais 

!&/. .Jiq~,_,.z.,.., ~ .. -~-~ 

CERTIDÃO 

Certifico. a pedido verbal de parte interessada. 

Que, no registro de protestos cambiais deste Cartório. desde 

sua instalação. aos 10 de novembro de 1976, n~o consta 

título algum protestado em Que figure como responsável 

t!!usca até oo D<o ovHI:>RO o<. au • 

CUSTAS 

••••4:1t..7J 

O referido é verd~de e dou fé. -

Porto A/eg"re,. J7 Of OUTI/11111C Of 19H. 

5889 
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• TIIIUH.U. IEGlOHAL IUnoi.At 
...... SOo .... 

ca:a~IIIlO 

JQI:!c 'V'ICTO-. DI: SAJtX:S CUUU'I!:IU' 
m.ntor U Subaec:notari• de 
CCint.Rle Geral de Ele:l.tor.a, 
•• f"ora. 4a lel, 

c i: 1t ~I r I c A que, conto~ 
aztADAa'!'JtldCI:.1'0 J:LJ:I'I'OJtAL, 

... -no «• C..PG! 8a:~~Da J'1lJio -.-•-•-•-
filho de a..11rilo ta OU.poa IUD& -..--• 

••U.a 1 •. 4• ~· Sauaa -·--•·• 
n•c:ic!o •• ~~~. acba~aa inacrito tia 

~·· Zon• Z:la1toral - Lapa - .. - -..-.-. 
Mata E1t.ll6o, aob 119 85426S501-S9 ............. . 

J:E.a ... ção, r~io •• '"r1fJ.cando av.nt.ual au.pe!!: 
aic de' ••- 41zw1t.C:>a pol!Uco.. Ollrt1f1ca, 

t.~, qlllll o ~eionado ala1tot aati quita oc. a 

Jl»t1ça J:l.IJ1t.oral. O ntartdo i wrd.~a a djÕ, ti. 
Sio r.alo, 06 aU'o fk l9e!. _ ... 

DI:CL.AaAÇIO 

ú.DJQ E~ 

JID.OTAS L'rDA.,, CGC.Kl'.n• SIO.?'ll.~2.111/0001~83, aed:l.a4o. na e,! 

~e da Porto Alaarc, C~:l. tal do !:atado do !!::I. o Gr.nde do 

sul, D 11: e L A • A, que ae cQ~DPro~r~cte a elavar o capi

tal aoc1al de aeordo c0111 a 1111nuta de alt•:r-.çio do contrato 

•oc:1al, no pra.zo de 180 (ec:nto e oitenta) d1u, c::or'Jtadoli! 

lho data da pub11c::ação no D.O.U. do ato de oUtorãa do •en-_! 

ço de r&d1od11'uaio de sona e 1 .. aaena- (telCv1a'ii.o), na Cida

de de Toledo - PR, objtto do Edital n• 272/6!-GM, do M1n:l.! 

t.l"10 du COinlll11eaçÕcs, publ1eado no 01âr1o Of1c1al da 

Un1,i.o de 02.0!I.i9SS. 

Porto Alegre, 26 de .. outu.bro 4., c1 
~ ~~C== FILHO 

D1retor Gerente 

tlECLARAÇ~O DI IDONC:OAIIE FINANCEIRA 

BANDEIRANTIS EU:TRONICA LTDA., C.G.C. MF .n9 , , , • , .• , 

5l.2l8.SS9/0[10l-50, nu1illd& i Av. Conceição, 12""-A, Diadc:~, cm 

Sio PAulo, Capi't-Al, tend-o por objeto a fAbrict.çio de eQ.1.1-ipamen -

1:011 de r&diodifur=io aono:Nl <ridio) e de sons e iu.&ens ('televi -

aio) o eon.foriac Contr.to Social rce:i&'tf'&do n& Jun't& co-rci!!.l do 
'J:&t&do de Gio Paulo, IJOb o n9 35100301623- 25/0$/1979. 

tleclara & id-oneidade finanee~ra da JIÃl:JlO E TC.Z:VISAo 

aANDIIIt.UITIS Dt PJ:t.O'TA!;: LTOA., :C.C.C. Mt n9 90.7.lLU"I0-tJOl-13 
0 

&adiad-a i l!:ua Dal!'ino Jtiet, 113, na cidad-e ce Porto Aleg%'11, no 

J:at&do do !tio Gr.~~nd.e do s'ul, p&r& inst•l•r, axecuta:r e axploNr' 

uaA eataçio de aons e :t.a1ens ('tC!levisio), Nl -cidade de Toledo ? 

no est&4o do Part~M, objeto de c:oncoM'inci& divuls:ado pelo Minh: 

tér:!.o d&c Co~~~~:nieaçõe•, &trav•• do Edital n9 '72/81-c:M. P\lbl:!.ca: 

do no D.-O.U. de ouoth9sa. c ae c:ompro111ete • fornecer o &Quip.• 

S~e:nto naceasirio de •u• fabricaçio, face ao bom cridito qu• 
desfruta a RADIO E TtLJ:II'IsAO BANDEIRANTES DE PELOTAS LTDA. 

ai04<0f. ... AOUU lUTIIOHoeAIJOO.- G••IOA"Co< ...... n-.s .. -L.....,.;, lP -'lo I (011) 110 _,, Jl n••1.oloo!Oul37117a 
-OCA lw ~ f~•• lo·- IP•T.C 10111045 ... 1 

!'!2g-!~i!~ .. ~-~ .. ~~ 

Em a<onçio oo quo O>op:• o A•U<O 3<, lo<•• b Oo Có"a• -'~ 
lc:fro de 'l'eleco111Up1cacoea. para a aua -propoata'de exec:uçao do 

Serv1co de R&d1od.1ruaio de Sona e Imqen• (TILEV!SÃ.::O) na lot'!_ 

l1dade de ~. Ectado do PII.I'WlÂ, objeto do Ed1~&l de Conc:ort"i!! 

c:l.a n• 272 de 01,09,8&, publ1cado no DOU de 0:?.09.88, a IADio 
1: 'fllZnS1o ~JLUr!l:l DE PEID!'AS LnlA~ puaa a :l.ndicar oa 

equ1p&~~~entoa que prCtendc: ut1l1zar -para a execução do re:l"er1do 

aerv1ço. 

•• 
valorea máximo• de potência lrradiada, o que ·aerá demon11t:rado 

por ocat~lão da çreaentacio do Projeto Técnico para aprovacio 

de locais e C!QU1p-ntoe.. 

1 - TRANSIUSSOR 

l.l. • Fabricante : 1'ELAVO- IndÚ!Itrta. e CoMrciod.e Equ! 

pamento:s pare. Telecoii'IUn1caçi5es Ltda. 

1.2. - 11po e Modelo: Transm1e.11or pt.ra Video e AÚd1o. mod;! 

laçio em FI, com uma Única ;yé.Jvula,p2 

têncta de ptco de v!deo: 1,0 lclo', Ba:! 

'CI.a III em VHF. 

Modelo.: R'l'V - lOOOA. 

1.3. - Espec:l.f'1caçõea téenicaa Ane~o 1. 

2 - SISTEMA IJlJtADI.AHTE 

2 .l • - Fabricante R.CA - Radio i:orport.t1on o!' Ameriea. 

2.2. -
4
't1po e Modelo: Conj~mto de Antenas Upo RÓmbtca, <11,!. 

polltas 2 ,;, 2 em Ull!a tCii:-re de aeção 

qu111drada. d1mens1onada par& aperar na 

na Banda Il:I em VHF, potêncill de e!f .... 

2.3. - Eepec1!1eaçÕes técnicas : Antxo I~. 

3 - CABOS Z CO!IECTOftES 

t 
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---3-~. - Ttpo e Modelo: Cabo coaxial, cü~l~r1co a ar~f'l•Jel"l, 

.i.,.,o:~::~im:1.a c•-:-act.erlatiea ~()' OMMS, to"' 

1 S/8" de"tH .... etro, •ol!elo: HF l 5/S". 

3.3. - Eapo:ct:r.icaçõea t.êcnlc.u : Anu.o III. 

são Paulo, 26 de Outubro de 1988. 

"" 
ftl' ···1(. 
·' l I · • r;~t lhsuel Cipdlla Jun1or. 

S"er1ntcndcnte de Engenharia. 

.Eapec1!1cao;õca "1'icn1cas c Cert1:1"1cado de H~loaaçio do 

:Equipamento 'l'ranamla:sor de .t•br1cação: 'l'EJ..WO - l~dÚ! 

trio. <!! t:omé-reto d<l' .Equ1pamcntoa para 1'elccoanm1caçôe11 

Ltda,, IIIOdclo: R'l'V - lOOOA.. 

II - Espec1:t'1caçôca 'l'êc111cu t!a lal\tena tipo: rômblca, de- :r.!-

br1caçio: RCA - Radio Corpor•Uon o:r Anter1ca. 

Ill E:~pcc11"1caçÕc:11 Técn1cao: dor; cabos coll;ll;1&1a c conectores 

de :fabricação: KMP - Caboa Ea,peclalc c Siatcmas Ltda. 

I - Esp~1:!1caçõea Tecn1caa c- CoertU"ieado doe Homologação do 

EQuipamento Tranam1s~Jor doe ra'br1eaçiio: 'ttLI.VO -: IndU,! 

tr1• c- Comfr::io doe EQu.1p&n~ento:s para 

Ltda. • 1110doelo: RTV - lOOOA. 

Toeleeoarun1c:açÕca 

J. CA.!V.CTot!STJCA.S T!CISTCAS l'lrliJCJPA.JS 

UoádtJoo oU 0 ooOOOooooooooooooO 040 00 J:'TI/oJQQQ-.1. 

F<li~ dt opWtçM ••••••••••• 4 •••••• ~ ; : ! g: : ~~ =~l 
~ 1 #. 13 [tu - tu. 111{2;) 

CLQ:.u.c d~ ~"ã:a···········-··-· 
J'o&clA D.e soZsic.. •• •••• •••4••••·•• 

TCNia dt at.bll~çiic •••••••• ; ••••• 

V.4Jo,wiu •••••••••••••••••• ····--

:. ~:ttlsncAS trftl_to 

~t!d~~---················ 
]:_,:Je.c{4n.c.U:t de ~-········--· 
J'o~ dt .6aZ:t'a ••••• ou••·····
I!RpCdiinc.U: dt .6tiLJ4 ••••••• 7······-
f.&~t de fJtcqubclA .•••••••• 

~ dt flallmÕ~ c E.!~-

MC c FS 
lf.ülto• J t.w IP«U~ dt "~...U...al 
XwU,or J(J~ llil:.t.á 

:tO Volh. / $10 VoW i;C.II.ilã4.leol 
L.MgWLa: l,TD ti~ 
/.Lt.uiLa : l,SO Ji!Wlol. 
PM&~t' 0,1D tlf.t~LD4 
J'euu t!O ~ 

0,1a J,S Vpp 

150M lau~l 
1000 (lld.tU. [IICJ ~oJ dt . .6.tne/wn.l'.-6!na) 

50 ""' 
!. O,CCOSI 

lletho11. que 'o dS, ablúU~ da. po~ de 
••UUJ 

1.{JIJ'bl.dD 't. JWUo................... , d8, ab~ dA po~ de u't.,W, 

'Ganho 1?-i,CAtJ'IC.Ül.!. •········-··u••. _O,'!I~ paA4 17,5\ .,o~ 
F4ilt Jli,eJLVICÚl! ••••••••••••••••••• :!: !9 p:Lil4 J7,SI ~ 

~io ~e ,f,hic.uii.Ú••~u•••••• f,S ~ •r.~.. 
~~·~otWL. •••• MdhMtuc:u"" 

·:s.~c.uJ.Lmo 

llúnl. • ~OoH.000000000o0oO ' .. 

~ '* U&tuM.............. Ut CMr, ~ pMC t5 «H:t ele t/.u'\IÚ 
~ U .ac1dc..oooooooooouooooo J(l' fll&tU 

~ • u1tl&................ 50 • 
&.tali..(.(..UI.clc a t-ut~ .............. : roo H:t 

lupo1~ !-«. ,U.~.. .............. ! ! 411 SI fl:r c JS rH:t lrmr 75 ~ 
pu~u'"el . 

~ AA ............................. • .... : ::w. ~ : =~'"~:Wpo" (, 
luZds-1U. ................................. ~ !;";:;: :=. .. ~poJUivt-
~ de b.uoQ~.................. ...~ qut ,, dS 

~de ~~•••••••••••••--••••~•. it<d.W1 ~ C.U UI~; 
UÜI'UJl .tipo lN<. 

ColltetDJI. dt ~........................ F!::rq;~t n.: ,,, .. 
TVIoliD t& llLUrr~·····•·••••••••••-u• H<!/l:O V..U... UA..e~ieo) 
CoM*"•·•·•••••••••••·••••••••·••·•~•••• 16 S J:;\IA 
b~ ucL:.ndl)>l {.tc.w,~ 56 W], f ~~ :ti.po I!"/JII·3J 011. cq, .(. • ..,..,. 

TCNio d.t. Cott..cci\ f5 VoU.. 

c~ de~· l 6 :S A 

~ ~-···•-·••••--••••••••••••• VÂ.tlllllt!l 1 [1111!1] ti.pc 1H·t'!II1ÁOII!.ICI\ 
~tq~.tt. 

=t.O.VO•":O. :r o:H. !:C 

T~ã d.t.. ~~ HOO Votu 

Co-lA~ dt pf.:tc.=: 1
6

4 A 

1 'ã:"'.i"od knn16o saa ...... nc-o:EP un•--.. • ~ ~ • :R' 

raia..,., opu•o:-io• 
Doo>'1o;n.o.çio 4•• ...uuÕoo•• 

. r.x.;,.,u .S. aal&t.: vicleo: 

'D41ot 
At.a,.uação '<l4 Mnoànicoa • ••.,;i.:do•• 

c-ua.io .S. •1nc:ronh..,, 
-"~uaçi.o .S. ru140 »>/7H• 

""'SP>•t~ da h~n~l..-. da. lu41oJ 

--

---.. ~ ... . 

_,..1• l a U da t<>laV1•io 

SM-~.SC:ln<ll • HÓXJ"lECll 

J.COOII!p!C'O 4e dn"ronh..,l, , 

-~da~ ... , -· . 
~ , .. d. ,,. 
... ,,4:1 
~ -..'5$4:1 

::!:. ldD, &t. ~Oh • l5l<.h, ~ ' 

,...;.,tu• da·n~• 
:. 100011~ 

- bt<:- .C.n.l.U~;&ol.o .uhatit:.u1 o da ..,_,. nú.oro, ....S.U<Io c• GlJ'[Ifô,lll., 

lt.OOD.OOU8t/'U 



5892 Outubro (je 1990 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao ID Quarta-feira 24 

DECLAaAçlo 

o o.bau:o uainad.o, dir11!ente le&al

-nu reaponaáv.l pela a.lDJO ~ mr!!slo ~· DE' 

l"llDrAS L'ID#.., eoon aede na cidad.e d.e Porto .uea~. Cap1:tal 

do J:atado <lo 1'\110 Gr.nde do Sul, D 1!: C X. A lt .&, que: 

COtUiider~do o 1nterctaae nacional e 

a finalidade tducaUva e CUltur-al doa aerv1çoa de rad1od1~ 

:ruaiio, a e1111aao" compT'CIIIete-ae a elaborar 11eU1J pi'Qar-• 

1nfof'!P.t1votl, edueac:1ona1a e ao vivo, bem'como a publ1eid.! 

de comen::1al e o 11eTViço not1t1oao, de -r-o:rma a contribuir, 

para o dc-eenvolvimento da Nação, atravér; do aperleiçoenen

to integral do homem bru1h:1r<>, o'tuservando entre outros , 

oa aeau1nt.ea critérios: 

•} Prd'e r-incia a tema11, autore11 e intéz 

preu:a naciol'laia, a fim de 1ncent1 -

v&r a cr1-.t1v1dade do h0111em braa1le1:ro e o deaenvolV1ment.o 

,... Clllpr-e••• produtora& naclonaia, com a uu:>liaçio d.o mer

cado de tr-abalho 1:11ad? a ~da.s M at1v1dadea -.rtiatieu~ 

b) Re.epe1to àa d1:!erençaa resionaia. d.a 

cultura braa1le1ra, procurando rcla

ctonâ-le.G em prÓp-rio eonteJI.to; 

e} Fidedignidade da fonte de in!OM"ação 

do fato antes da em11111ão da noticia 

e obllcrvâneia, na publ1e1dade, de nonaaa llittcas 1ndiapen•,! 

ve111 i. proteçio do eonaum1dor. 

A progrlll'llação da emissor-a d.everá • a

ten4er U e11.t1pulaçôe11 do Regulamento 4oa Serviçoa 4e Ra

diod1tusão, aastm como 4os art1;;os 11 e 16, U 1• e ;<>t do 

Oeereto-Le:l. n• 236, ele 28 de fevereiro de Ul67; 

KEC/MC n•s 9S:i:', de :<'7 de qo:n.o de 1974 e S68, de :i:'t de 

tUbro de 1980 e Portaria nt S~ de 2'!> de janeiro de 197"1. ';. 

1 - Quanto à publ1e11:1ade COII'lercial: 

a) Nio e)l.cedé;-la de l'!> (quinze) minutos 

em cada intervalo de 60 {tiessentalml 

nutoe entre noras ellate.s: 

b) L1m1t.it.~la a um milltmo de 2'i>% _(vinte 

e cinco por cento) da programação 

3 - ~to à p:roar-açio a®caetona;. a 
obaar-orar aa Portartaa ta:CIMC nta t5f 

de 27 de- q011to da 1174 • ~1!58, 4• 21 de outubro 4a 111180. 

• - Q\.lanto i. p~cr-açii.o ao vtvo, a oM

daeaJ' o qua d1apua•r• oa Pode;..a Pi 

A !nt1dade Obr11•-••· &1nd.a, a • 

aarv&l" C1ll acua arqu1voa, pelo pruo &)1.1&1do por Lei tt •uaa 

1110dal1t3a<lero aU prev1aUt.a, oa teatoa da pro~iio 'trra 
: 

r• serem co;~naulta<loa pelo ôraio f'1acalh:ador, quiUid.O neea_: •' 

air1o. e a irradiar proQ:r~açi.o- a:erw:1namente nacional, no 

que puder, obodecendo ao t31apoJI.to 1)& Portaria nt 308/79. 

DeJJta f'onoa, Sonho r JC1n1atro, -pro~~~e

te a alnxo k ~alo ~ :.. PS:lDbS LYDA., c .. o 
aeja a eacolhid.a pan execução do aerviço propoato no 1:41-. 

tal nt 272/68 - GM, a .P:ro~ur uma :pro;.ramaç.i.o d1nim1ea. e 

a~odema •m t~cniea de rad.io~u·uai.o, onde a noia d01111nt.nt.e, 

aerâ a tinalidade educativa e eultuJ'al do aer.riço. 

KAURILO PE CAMPOS SENNA FlUIO 

Diretor Gerente 
S!GUJIIII, A SUTot 

06130 U...SlL .aPOa& 

Noticias, reportasenz e •ús1cas •dedicadas ao boae111 tio caapo 

e das cidades do interior. 

07 • .14~ EDlÇIO LOC&L. 

Notic1ãrio local 

M•OO 11' CIIUIÇA 

Prograro& infantil 

Desenhos, jogos e brincadeiras 

11:00 III& .l DU. 

PT'e:staç.io de serviços, noticias e va,rledade:s locais. 

12•00 tsi'OitTE TO'l'&L 

No't.i.cl.irl.o Esportivo 

d.11Í.ric.; e 1.2,;30 ESPORTE TOrU 

c) A dilui-la ao ~ongo da programação 

nio nâvendo ser, e"' nenhwn caso, au

perior a 3 (três), lflil'lutos eonsecu~ivoa. 

2 - Quanto ao serviço· noticioso, a de:st,;. 

nar um minimo de "'" (cineo por cen -

to) do horlÍ.J'iO d.e aua prosramação d.1ár1a para. traru~missão 

de .. rv1ço not.1eioa.o. 

12: 115 EDIÇilO LOCAL 

Not1eiir1o politice> e policial - local 

1310.0 EDICIO D.l Tlti>E 

Not.ic11Ír1o nacional e internacional 

13,•30 t.AJIQI:a UDT& 

V11rlededes 

-----·----

I 
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1lill30 -..Tu. 

haaphoa. •ualGa.ta, Jocoa, br!noaddraa para o pÜbUco 

1nranto~JuYanl). 

T711S .owa..l 

llh 00 CU&L LI tU: 

J)ebat~• 

19130 ptlÇIO LOClL 

21 '30 SEGDEI& • llau'IO 

Sllov de Cineana:s, eurio:Ji<ladea e deaaflos antrc 

po;:u.Jlarea e artistas 

~: •cr U!z DlS Jttl.&'fli...US 

prosru.a de flu-.or c 

sb:IE .JOD.l.LtsnCJ. M:UlL 

F.1lJIIes de Len,ga Hetrae;elll 

3&XU, PAIÇl UUJL 

ProsraN de buaor 

23:30 EDlÇlO LOCAL 

Hot1e11Ír:l.o ltx:al 

z';3: .!IS JOIW.I.L M •oitt 

Nodcia:,:. nae1ona.15 e internacionais 

00 i 1 O DI lfBEilO 

No-t.1e.1ár1o eeonôm.1oo 

OC.r \5 FL&SII 

01; 15 ClJfEitl KA ~ .JUGO& 

O! t 00 fDaiiiJ 

"ua1ca. c1neila, aapol"te, aoo:a, 4Ítc ••• 

tara o pÍibUeo adolaaoanh 

121 00 .rnr; H DII&JJ. 

llot1e.1i:r1o caral a varlad.adaa oulturaia 

lZtJIS Flll N 3Dill& ' LOC1L 

llot1eiãrio local a varladadu cultW"a1a da praç• 

l)tOO D1'1tE: AKIODS 

Pf'oa:ru•• d• varl•dade.:a ~ra o pÜt>Uco <!e 31 idade 

17:]0 CiPX'tlO J'CIIIEI 

Sior1e Infanto-Juvan.1J 

1.&,oo .IOCtJE: o .JOGO 

Proa:rama de auditório com Joe:o~, d~ :ribu1ç;:o de prim1o~ e 

•u•1c:a11 

2o~3o e IUl:s JU.Is 

Para.Cia de :.uee:!l:so 

2'h30 DOICO 

2'2• 30 PEIDI:JIO:S U IIOitE 
Sho., de •ua1c:a:s e variedades 

Oh ;lO 'JÍEIQ) a.aaE 

F.illlle com aom or1gj.nal e legend:u. 

repr-1;,e:s de ;,.fr1e:s tamo,as 

atê i.:J 07:00 

07100 .JOU&L QUI. 

A.;:1"1Cult.ura, pecu.irh e cultura 'rural 

0810D 3IIOV LOC&L 

M~o~a.ica1a e entrevia~•• loca1a 
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11J00 ..... DPOI1'I: 

.IOlOO ..... ~1"1' B&SIL 

&low .Jornal!atico I Hua1oal 

Z2t00 CI...U 

Pil-• da Lonc• Matraca• 

{no •• doain1o tilaaa da art.. coa h&andaa) 

OhOO~ 

f(AAlSA DZ: BA1UIOS SA.A» 

JUUJI.ILO DE CAJIIP'OS SENNA PILHO 

VILSOH A!UiAUli ':OKU 

x.ut.ISA DE BA!!ROS SMD 
I 
I 

I 
i 
i 

! 

~ 1 1 

~~~----------------~LL~: __ L_~~~~ 

~_.._-;:-;;-;- ~,;.;1C;"~o:i.'~ljf(C.I<Il .. Ttlo 00 OUilt.IIO t1. '-'"~'UUU. 01. J'll(l.: 
~~. '

10
,

1 
! l'tl ''"•\t.l\" .,.,~ r,1 ou 1 _.,.~ t.C>N~L!.:OtDII.t.III"S KO.Oitt,~tr;>. 1 l•·~t. 

':,!"·0:.'~:~-~"~'..::."'~~ ... --------------+---~"-'t 

f'lt.UO """" tNTU.OA (III TUNClOfd,Wtlll'O I:W OE,.IMITIYO CA tSU,çi:O 
,.,ú.ooe UOOUUl 

* t ~ riao Rtgiic Eca>&o1c:. Es~ 
•• I'M)'\ ~ flM cb cU~tO ntll<tM r:cn.1JÇÕMI~ Clfl~ Q;TIO 'i'l!:t'p:) 

6t PrognNÇio DilrJa W -.isson. de nodiodifuWcfo perl'ob do! 

~ cZ t.r~s5io ininte~. IXI'!Preendià> ent.:e a CltrG 

oo u da est.ação. c:oinddlnta o:m o in!eio m ao.it. pl'Oir~ }'!, 
bitllilll e o timno du b-.-tQÕe:s no perl'cdo. OOinddilr:lt. cxa 

.................. ~-~ 
.1C-Dl:~~·J.:L 

ll 11 I C T-" 

POR'!'O Al.EG"'7,~,";'~.~ •• ~,,----

__ lttMIRWJ w f':U"PºS Som• 

T t: R MO O F: I tiS T" \.!R 11 Ç 1\ o" _j 

"lC''!'DOlPR 

------.----
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no 110 t.e:rlloQ• do &di t,al no~_!__:_ A prCI[IO:Iot.ll eol!lpre.r•dt fi? 

rolh.•• nu~~~er•dal c :rubr1caa.•. 

CUniTIDII,_,_, __ O< 

<::;;;;;: ~\S '\ -k 
1\LVYJt rf:Ri.IIth LJHh J'U:UC'm 

tll:lclnro; quo:o prcscnclai a 1nstaun.ç.iio do 

pro:>~<"ntc procc<'sso o nt'nhum r<:rmro u:-nho 
, Íli7.C't'. 

TV Jol.lANÇA DO PARANA l.'l'DA., inso;.::rJ:to. no CGC/HF 

aob" o no- 81.054.50<1/000l-'6, •••U.ado n.11 Cid•de de Tol•do E• 
t.ado do P•n.nii, na ;ftue XV de- Novellll:lro no lOS,, CEP fl5'll·O: ,-;, 

cUdade con~:a:ituida na for111a da le9ial .. çio vi9ente ... ; 

:Z0/10/8$, tendo tolDado conheci»ent.o, através do :Diirio ofi 

çial da UniÃo 4e ·02/0,/88, do E4i~l no- 272/88, a.aOO<~r~do pu: 

blicaz pelo Ministério das C0111unicaçóee convi.:l:ando oa inte 

raaaado• i ex.ecucio do serviço de 'l'eleviaio :~a Cid41d• de T:; 

l•do, oper•ndo o canal 7 {sete) VHF, vea por aeua aõcioa-Ge: 

r.ntes que a e~rta •ubserevcm, oU:~=e:r 11 V0.1111. l;)cceliineia que 

desejaa .xec~,;~t.ar o a,erviço I! que se c:011p:n~:aetem, de11de ji, • 
atender a toda11 •• exiqi11cia~ de ordYl téenie.t. e ll!g.t.l que 

seju feitA~ por e•se Ministério. 

A proponente, por 'seus repn:aentantes le<3'ai11 

abalxo finuo3os, deel•ra.m que a sociedade foi constit~,;~Ida ~ 

ra. a babilitaeão ao z:dital no .272/BS, nio concorrendo a ql.lAi 

qu•l:' outro Edit:~l desse Mini~tério. 

'TenllOs "III que 

E. R. M. 

Toledo-PR, 25 de outubro de 1988. 

. ~-
• DI.LM.\R AB! ÂRÓIEGAs 

<:ócio G•rcnte 

Sócio Gerente 

~l.O:.ti~IJr;on~to d<• t .... -,.~lllUlt':o<• ~C SÕCH~rJ.A... 
jJOr I.."Ot.l.~ tlc- Rei'!•C>ns.;:,b: lld"cl~ l.lll'.ltlld4 ~ 
••cu~~n.:ul:l '1'~ 1\l..llii\,:J\_ DO l'l•i..J\.1:~. ~11J;,, 

t.t.u:ur a Sociedade- denc~u.no~~d:o. TV ALlANÇA 00 I'.\Rl\N1. L'l'Dt.. ,que 
•e u·geri pela legislação 1:1pHciveJ e pelas: c:l.iiu•ulaa deste 
contra~o. q~>o; ~ ••9"C""' 

CLAUSUUI l I:'A DENOI~U>AÇAQ, :OL'lJC r.O:llo:. E Pl:J\~:U 

m; DU!tJ\Çhc. 

A Soeiedoldc denomina-•~ TV ALlJ\I~Çi• DO PAfiANf, 

l.TDA., te11do c:ede n:~ cidAde' de Toledo, E~t1:1d11 do Parani, 

nA Rua XV d~ tlovem:.ro nQ 10::051, J~Celendt• 10o:>t c:riad;.:~

filhia e dependinc:ha .., qualquer partot do 'Teu Stório NAei2 

Ml. 

PARAGRAFO _ONlCOr ~ O prazo ele dtJr.o.eiio dA SOd•

daàe ê ind<."teroRinado, obseorvando•&ct, na d.tzr.t.~u~;L.o, os pr"'~ 

Ct!'itoz da Lt-i espec!f.lca. 

CIJ.OSUU.. ll - 00 08.JETO SOClM, 

A Soc::ledudc- h·R• cvme> ob;,retlvos '' il.stAldçiio 

explora·cio de ezta~~lõ .xacllodifuzor.a,~; (l·tâ.io ,, teh·viaio), e 
•erviços de tclceornun.!.c.ac6e$ de qual.,.uc~ ,, .. tuJo'~""• dt.> acor~o 

co"' os ato:; 'de outorga de: Dutor.troc:Ot•OI, roenu,.;;;.oC'OI e>u cone<:>! 

aões que VC!nha • obto;.r elo Governo F('clcr.ol~ 1<. <'<ac~>eêo dos 

servicos dc r•diodi:l't.1sJio terit !inahdDel<· l!"(]~>c-;•dCHlllll, c-Ultu

ral, inform•tivA 0\1 recreo~ivn, J<Oéltmdu u Soc~:co..ac'l~ e~plor.c.r 
a publicidade ou ptopagond.e comercial ou inst.lt."ciori4.1l, e 
pro111over a' i..,port.aeio, ex-porta-cio c- .e cornerc~flllzlltio de pr2 

grevad•t- ou nio e e re•lil<ac.iio d~ .e::pct.:.culo:: .:..rti:a.tcos de 

qualquer natu~:e~. , ass.t. .. COIL>O p•~:t.iC'J.~l de- <.ou~• .oló -Socicd.:..

~o~~:.ti•ta ou Acionis.ta.. 

~~: ~tlSIJLt. lJl ~ DO C/\PITAL St1Cl!I.L 

~ ~88 O C•pit.al Soeial, tot~l•~ontt· ~:e;,ll::Ddo <"'"IDO<".:~, 
-~o Pais, .:; da- Cz:J 16.000.0(10~.00 (elt·7.<::;: . .-is rüll,:ic.:.~ 

óe crux.ad..,sJ. :repre-.o:llt.:ado por 16.000 cotas de- CZ$ 1.000~ 
lhull< J<t\\ CTuzadosl ..::~da UJUll, "'&Sii.l.l·' d~:Jt:r:z.buic!o: 

~ 

DlJ..!o'.All AIIILlO ARCHI:GAS 

ROBERTO lRlN.E:I.I ~tARlNUO 

TOTAL ....... ~··········· 

CWAS 

6. 000 

~ 
u.ooo 

~: - As cota; :r,.prcr;entativ:~s do C"'Pital So

c~al deverão t~er sl>b&critas por bro~~lõileiro.~< e são incaucion:!' 

veis e inalieniveis, dirc-t.A ou indireta ... e-nte, a ast.range:z.ros 

e pe;;~.,,. )uridH·as. dcpcnd~ndo quo~~lquc-r tra~sferCncie- il.e 

prév1a autorizaeão do ~llnl~~~tério das Co~nunic:Gr.eÕeJi, e cl~ Cem-
selhc d., Segurança N,:,cJ.onDl. 

1...12= - A responsabiliclad<! dos sóciot~ é li~n1t.:o

da ao total do Capital Social. 

C.r..J.IJSO!.A lV- DA i.DM!NlSTRRC1tO 

A Sociedade sc1·ã rcpr<·sent,.o;l.a pelos coti5tos 

Dl1.MAR ABlLlO ARCHI:GAS c ROt>CltTO IRlNEtl Ml•Rl"JIO, com U d~

:agnaçÕeoõ de Gerente Administ.~:.ativo e Ger<!nte <Se Pr<xluçiu, 

respectivar.•ente, os qu«is div.tdir.iio, entre si. as atribuieõts 

pode~:es necessirios a ,·calizaçio dos hns sociais • 

.i...lE: - Os Sóc:ios·Gcrcntes te rio direito • · un.:a 

retirada pró-labore mer.sal. fixada, semest.l:'almente. de COII\\:m 

aco~:do peloz ~ócio$ r~p~Cescnt<~ntes ele n•:.J:s d<~ 111-:-t~dc do Cf<

pital Social, observ~ftllo <Js disõ>Oniloilidadcs ela sociedade o 
& legi•laçio· vigente. 

5895 
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... 
al - • C'QIIJ>r& .e venda dct ilõiÕve-i~;: 

bl - i C:Oinpra • ve~do dC! ac;;uiparaentos CUJO v"lor aeja •upc~ 
rior a coo tqu•troc:enta~=l Om'•: 

cl - a no.eaçlo ou a d.e•tituiçio de "roc:\lradoret. coa po~re" 
da &c5Jainiat.J:açio d• Scw:iedlilde ou 4e repreacntaçio 4e um 

-lu· .,.. ~rent.fts indic:~~odoa neste c:liusula; 

~~.1"-;;'<llfr& • venda d~· pD.rticipaçio societlirin om outr;co.:. 
~~tllo..uJ ' 

~ •8[1!. Íl.q?.isiçiQ dct pr.ogr4lll.lc e&~C'i~h ele 'l'V 'ou n.idio nSu 

previst.O$ no <.r.;.,mento da Sociodadr:; 

t:l - • c:ortratr:ç~o d,.. !ur.c:ionÃrlo fim QUIIlqucr itt:oll de otu:r.

ç.ão, nos casos e~:~ c.~ut. o s6lat,o do contrD'-l.l<l.:. for 11..:p~ 
rior ~ 15 iqui11z.~l v-ete:: o a.aior &6.lirJo:.o ... :n.tltiO Vl<;ct~. 

no P<~l&: ' 

91 - a t:c>ntrataçio det ell\préstimos dcstiruuios i. aquisiçO."" de 

cquipar.~entos, imO,.ai~~: ou plil~tic:ipa~io em out~as c:lll;•:-e-

h} - a ~et.ermifl&.;io ~CI' p~o!Jramas locais e 11crem exibi~o& P,!;: 

la& estaçi5ca ~rteneentes i soeiedl..,e: 

1) - & loea.;êío 01,1. c:ornpr.a ~e pro9r="" cf~ quolquo::.r nature:: ... : 

11 - a gestio dos ne9Õ<:ios 5oeio~~.is no.s iueu:. Hua11c:oiril 

c:OII\e~ciall 

•J - a assiroatur.a ~e <:o:>ntrat.o~: de loeaçio, }AJt>hcid.uc;Ja ... e de 

artistas. 

~: - CompetCI' cxclusiv~nt.e ao Ceronte 1\dnti-

l - administ~ativ.lo; 

:n: - pesso.al (obsl!rvilüo o disposto na l'l;·t~· .. F, :5 21õ',óc..,! 

t.a cUiu"ulal. 

b) - el:~bor.oção, pa~il n JWéV.i.,l .,'lp.r<.:>vac-J:;<., ~·> on;.::uner.to filõ.tl,!! 

ceiro Anual da Socied.tr.c;Jc-: 

<wl - elAboracio, po.r1:1 4LJtOVilo;D.Q, elo Relatiiri.{) "<.- tle.~oll!lllpenho 

da Scx:icdilCle, atê J(l dio.s ..,pós o tt.rmino 'do exCltclcio 

social. 

»'rod~.;io: 

•l - est.:ut.urjl,r a progran<açiu geral das emissor<~:oli; 

b) - contJ:ola:~: a operacio ~o:s eq:uipllm(.r.tos tC.cJ.icos ~11s e:;t,e 

- J:E~t.encentes ~ Sociedade; 

~~=t•cio e dit:pcli:C;:) dO"pe:;::;;o;:,l d.:l iirc:.:. têcnlc;::, 

~~servado o dhpotõto n:a letra f, dos :i'O,óc~L.:a <::lãu:.u-

i-..12: ·- O ~:-oeur<~o;lor que for nomcil<.lç p<;lll S~ 
d.ade f'Ar.J. reprel'õ<~:nt;~~r <,11lllltjucr aos G'l:.rcntelõ lHC.lcAiiOiõ 11_i=, s••

l'i ;nantJ.tlo ne~'"' comll~,;ii.c cuqu;;~.nto .. cn.•ec-:r :. <·<:>"'~"'"''"'"' <lo.,:. 

<llllllbos os. sô.;,io~·t;arcntc;o: , po~endo, · as:n~~ se~ ~Ul>I.Litui<;lo ~~~ 
<ljllalque~ te111p0, 10111mpre 110 intel'esse do- bono C~•lli-n;JJ.I:',cnto d\~ 
-.smos e dos ne96eios çoçiaic, observado o .:llSI·~st.o na l<:,tra. 
~;;:~ d.o S 2o,desta <:"liusl•la. 

1....!:::•- - A_ dc:.:i9n•eio_à<.> çotist.a o-. p:rocur11clur 
q~H •••rc.:ri as funcõe-c àe Ge:rcnte /.dmuti~tr<~tivo c.Jbe::ii sC!?' 

pn• ao aõcio Dl:LMA~ J'l&lLlO I.RCII&CAS ~ A nOIII<!<.JçOo do '1,U'" or:-~o

p~ri <> .;•~'iJO dco Ce~•~>lo Cl.,. Produçio "-O ..LeiO ~ODCIITO lRlt.:I:UM..J: 

1\lll.l!O. 

Ll!= - Oa •4•••~niat~aclo:tr•c e procuuóo1ec C'{..Q 

pod•:~:•• de Gel'incia, alim o;la~: con~icõec C:e llWIIII'.OC'iw eata~.-5: 
c idas neste eontrato,o;lev.rão cer braa.:.\.lairo~: natoa. e aua .1r.

ve•ti~ura no• c:•a:gos aCillente poder,i ocorrer ap5t. ap,rovaçi..:~ 

o;lo Hinistédo r:lall Coaunic:açôoe~:, e do Conroc.lht> de Scgu~•n':'<~ 

llaeion•l. 

~; - t "dadQ aos .116eio~ o u~o da ~enDlllina~ 

çio aocial •111 ne9óeios e.atr411hO• aos: seo.l~ fins~ assira C:Ot:lo 

avaU~a~ ou afianc•~ .,; nOtOO da SOC:il!!!da.!t:r obugõJçiu ~11! t•H• 

ec!ros. 

~' - A SOciedade .r-.nnteri em •c-ur. QU4;:!ro~ _u•n 

enq~nheiro espcc:illlhmle> o;o1n ~;.:.dioàH:.u:.iico, Qll<' c~l·5 rca.:(ten&á

vel p.clõi p.:.:-tc tê<:nie.:. ü.n. Cl~ic;se>:~:.:.~. 

Cl.AUSOWI. V - ,!?!!_TitJ\N!:!'F!!!'E•J,!o,.,U!~._<"~(!'{~l; 

A t~•nsferenciê de eott.tç ~o;opres.,uu.tiYO.$ do Ca

piul SOcial, que sio indivi;..iveis, entre o• ,.;Õ:ioa.. oiJ. a Pf;,!; 

soas eatr•nhou i Soeiedad~ àependeri de- cl!prc,;s., ..,u1.orlzaçio 

doa aóeio11 'q~c- repre.t~e11teln li totalidade do Cil!•i1.•1, 1!: ~c~:d~J. 
que obtida • prévh •nuénch ~o~: órg:ios CO"'P<!t~.te~: üo Gove,t 

no Fot~eral. 

PARI.CAAt'O 0HlC:O, - Ela i',IUA)d<~:ode ele eor>diç.ç,eii,OOI 

,!~O~t~mprc p~ctcrCneia n" aqui:.;,çbu d<~• cc•ta!l do a..~ 

~~ .... deixar a Soo;:ie.,Dde, Cl~ rel,,di" a pessoa 

~~~r''tenc-a •o GU"dro stu:ial. 

-o !al.:-":i;~~ento ou o J.mpcdJ.I'IICntc.o :pe:tlll<>nente de 

q1.1alc;:uer dos sõc:ios nãc impon_arii nu chs~oolu,ic.. c;J.,1 Soc.ied;o;:' 

de, seno;lo ;Jo.:J- sua; c:otal' tranr;t•rida~ aos :~>euo.. hc.rdc:iros f~ 
~:ueessore~:, os qu•is, se ~~>enorez., po:.~erl':io sc:t rcprc"'enta~ 
por queltl ~e direito. 

1..lE,: - os herdci::or; ou ~:-ueess;D:tf'!s do $Ócio in.

pe4iào indicarão entre eles liquele QUe repre:ent.arii os inttc

rc:sscz; do éspólio junto .i. Sor.ic:ctad<l: o, &emente o ini;l.iç~Clo, p.é,' 

de.ri se entender eOJII o S6cio-cerente e cic:mAis cotiatt.:s. nos 

A&s.unto~: relativo; i qestio da socie<la~Sc:. 

~' - A'> opc:r;~~cõell' p~evist.._s mt-.t.a ,..liu .. ul;;~ 
~epc:.::de~io, para 11. su., l!fC:tlvacão, à~ priiv1<1 .tam.o!-ncuo do õr

gio" competente ào covêrnQ Fcdc:~al. 

CÚ.USULA Vll - .00 EXERClClO SOClbL, LUCROS E 

SUA ptSllNr,i,'ÂO 

O <.l;~;ercicl<> z;oci.:.l terrr.inar;i ne< <lio~ ll de: (lczc!' 

bro de c•da ano, c:~uan~o se pl'cx:eUeri o lcvant<Jmcnto do Balo.!! 

ço l'•trimoniAl ., da nt.mon::;trn--;,iio ~c llesultade ~.u L;o..erc.ic:io, 

COfl> ob.servincia di!ls pre:.c:dçÕes legais. De('Di>. <Jc fc.it&& as 

reservas e provi•Õelil 1e9ais ou neeeSIIiirills, oe..s bÚcios delib!!, 

n.rio a respeito da apbc:a.çit.o ou distribuio;;i<:> de: lõllld.o de l,!,! 

cro.J: po~venturt. apurado. 

i_J2: - TOclolõ o: Dal4nÇ():S saâi.c.• aaci:.tacJ,os por 

Jou.,itor Indepcn.,e11le, o QUDl seri csc;oll,l<lt.o o.lr· t'o".u:n ..,corii"' 

pelo:o Sôeios·Gc:rente~<, 

~' - No ca:t,o de ~i•uibuicio de lucros li

c;ui~os apur.ados, os ~~;ócios participa1"5o d<>>. "·•·.::.<:>~ n.J propor 

cio ~a• cota" que poll.su<,,, na Socieda<le. 

c:IJ.USULA Vlll-~ 

I 
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Fie:& elait.o o foro <la Cidadr. da 'ftlledo, aatadco 

' ~n\. ~irill.ir qualquar controvir-.la ori\IJI4a ~ pr! 
~~ra...•cnunda.ndo o• 5Ôcios. a çu•iaq,..wr ouucoa <;!'-'" 

uMlii,Qmtp-. ter direito. por ··~c:ids. que seju.. 

>o. Zl•!O ·BB I 
• ~. CLAUSUW\l)( • DAS DlSfOSlcOJ.;$ FlNI•lft . 

-~~eiedadl', por todoa o• 11t'Ur> c:ot.í~<~••· obri'J.!:!, 

-ac: a cumprir as. Leis, Jtewul•m~ntos.,. lns.t.ru("Cjel. VJ.')entas O\< 

llue "•nht'lfl a vi'!orar, redorc:·•+<"& la axe'-"uç.lio doi!' acrviçoa de 

radiooituaio w._pu·ucular' de telecomunl.c:ac-õaa c111 ljl&ral. ~ 

!....!!: - O preacnt.e C:Ofltrato poder$ aer altaro.o:!t. 

em qualquer 4e auaa eliua11l.as. e a Soeiedacht tranafon~4da em 

qualqllc:r outro tipo a&!hi~o por Ld, por deliberaçlo do~o •§ 
cio• que deunhafll a t.otaliqade do Capital S9cial. N&nl\l,llllil. •.!. 
tcracio contratual pod.eri a.u realü:ad:a aem a prévia autor :L• 

~~:açio do f!in~•tirio dtla Co11n.1nicao;Õe& c do Conaelho de Sc.'ou• 

rança Nac1onal. 

~: - P CA_Pital d.a Soc:i~d&õe JX'I'ten<=tJÕ .1oe111~ 

pra, n• sua totaliõ&d:OJ, a ~s"o.aa fisic.as brasil~iras: o <iU! 

dro de: ~;soal da soeie.,ad:e se:ri sempre consutuid:o de:,' r::l,Q__ 

•~nos, d:ob terços de t.robalh.adores. bl"&silelrCI&; c • resr~·n· 

sabiliciade e a orientllçio intelectual e admir:i.st.ril~iv& 

5oc,i•d.ade eaberio a<»M~nte ., brasi.lt·iro:: nAt~~. 

,, 

O• aóc:io~: abaixo firtn.~~do~; dec:lir.ra~~o, aob a,; pe

nas da Lei, que: nio estio ineuuoll: ~ quo..isqucr doli cri,..~s 

previ~;tos em X...i e nas restrições legais que possUI im~o:li
·lo& de exercer ativida~ .,erc:&ntia. 

Est&ndo, •a::~:in., ju.stos e eontratc.<ic::., firmilll• o 

preaente ln:arumento em 4 l<,~uau·oJ vi.t:ll, <Jc i<;: ... ;. teor e ;o2. 
aa, na presença do 2 {dulul) te&temunhll:. (lUC t"-'1 . .t.<:i1o. o .lltlõi

nam, obri9ando-so-.1:1 cu .. pri-lo por si, a::.c:ua::. J'IE:rUc:u.:..s;. e &uca.=: 

11or•s• 

~~~:~·'"''"· 
o: de outubro Clc 1!188. 

DILMAR AB1Ll0 J.EtC:Jil:GJ.:; 

... ....-. --
1 - -,..,.., 

.i.v, ' 
I<" • 

··----~-·_\1 . .·. 
- - . ROBER'XO IRINEU HARlNliO 

/\ 
\ ' 

'• ' lrl .. i' -·- -
-~·"-· ;' ~-·. ,··_., J'OS! C!:RAr.OC DE NCVAES 

t.lNDOLr'O LUJ:: Slt.V;. 

De: con~ormiJadc çc'Y'!: Port.;,l~& n'óo $)/(7 clo DNllC, t~ dire1-· 

to a'l u,.o d- dc.no!"in:açSo so~,:..__: os ab<~1J!e !1n...;~.dos+ 

Dll.Wllt .As!Lll.l ARCI!t:Cl\5 

,..,. .. 

p&et.AIIAC!O 

Os ab&izos-auinados, rapreaefttant•• legai& da 

'l'V ALIANCA DO PA~t1.NA t.'l'PA., ae4hda na cidade de 'l'oled:o"Jt 

~. pan ~ efeitos do Zd.it.•l llll' MC-2"72/11, quea 

&) nlo posaui a entidade autorisa.çlo para ex

plora:r o -aao tipo 4t .. rviço no Munie,lpio 4• 'tol.&i/Pit, e 

que nlo •xeadt:ri os liaites fizados no artiqo l2 do Decreto-

-Le-i nO 23,, da 21 ""- faYareiro 4t l!Hi7, caao venha a ••r 

eont.-plsda c.:. a outOr'ljj)SJ 

bl :n.nhua a6cio intewra o quadro aoc:iatirio d• 

outra ex•cutanta do -aao tipo de sarvio;o de :radiodÚ~u.sio • 

no 1-Nnic1pio de Toledo/PI!., 1!18111 de outras ••pr.aas da :r&dioCI!. 

fu.•io, &ri Municlpio• div~aos, - axc:auo aoa lilllitea fix_! 

dcs no arti9o 12 do ~rato-Lei llll' 23,, de 28 ode fevarairo 

da 1,6 7, ·me a-o qua a pretandel'lta vedha a aer c.mt-plada co.. 
a outor,.-a. 

~,~ ...... ,~-..-; .. ,_,,;:::::..~ 
lóc:io Gerente 

/J=L t_:b 
~EUHU!NBO 

Sócio Garante 

DECH,ltAC.lO 

Oa abaixos-..aainad.os, dirigentes da 'l'V ALD\NÇA 

DO p.AMNA L'I'DA., ao-4i&o!lll na cidao!le de Tol.-4o-P2L, DI!:CLARAM 

para o• efeito• dO Edital no KC-272/IIt 

a) não particip- da dh·eçio da out~:a entidade 

e;xecut.anto .:l:o men>e> tipo de aerviço de radioCiifualo no Muni':" 

Clpio de 'l'oledo/PR, nem de outras tmprasaa de :radiodifusão •. 

em Huniclpios: diversos, ~ e:~~;eeaao aos lim.itoa fixados 

artigo 12 do Oecreto-Lod nv 236, de 28 da fevereiro de U67, 

IEie.SJVO q~:~e a proponente venha a ser conte.,pla4ll C:o.~ • outor 

ga~ 

b) nio ••tio no exerc!cio do -ndato eletivo 

qutJ lhoa aasequre iaunidad• -p&rluroentar, n~ta exo-rc- carqo 

d.e aupe;viaio ou eue .. ora.anto na A4ainiat:raçi.o PUblica, 4o

quo.l docorra foro eapeeial. 

'l'olo-do-PR, 25 de outu.hro de l:tBB. 

-- ~ ~--::=- " -
PlLKAR .U:U.lO ARCI!f:CAS 

Sócio Gerente 

~ <- 1....:(::;, 
~ ~ZO MARlNilO 

s&:io Gennta 
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:JI)l't"AL 1CI ;t?2/U 

Cotllp:-ovant• 6• d•p6•1to baneirio 
4a 11lpOJ:t,ru:'i& eo:rra•pondent• a 
100\ (cam por cento) do Capital 

aocial 1 c.s lt>.ooo.ooo,oo 

·-·r -:~~ · . l 
,lõ ...._, 0 5'-e'l N' 2B91.Sl(l 

r~=~: .. "·-~-.. -~--.~ ' 
'ry ALIANP DO PAAANA LTCA 

VHE' w PAAANA - PR 

EDITAL HO 2'72/88 

l - T!Ut.NSHUõSO:Ft PRINCIPó\1. 

1.1 - fabricante 1 'l'EIZVO INDOSTRIA !: COI'á:RCIO DE EQOIPh 

l'tENTOS PAJ\A 'l'EUCOMUNICAçO&S 

L-2 - tipo e/ou modelo ; RTV - 10001. 

1.3 - poti%\eia t l.XW 

l • .jl - hOlEIOloqac.iio DENTEI. • 0373/8<11 

2 - TR11NSMISSOR lotl'XILIAR 

:2.1 - fab:icante : Tl:LfNO :mllC:S'l'RIA E COH!RCIO DI EQUlP!: 

HEN'I'OS PARA TELECOKUNlCAÇOES 

2.-2 - tipo e/OU IOOdelo 1 RTV - l000A 

2. 3 - patinei a 1 lKW 

2 • .C - homolo9"'10io D!:N'I'EL : 037.3/84 

Obs.": Se:ri.o utilizados dois :1oa t.ranlll!lh:&ore~: 

especificadoa aciKill em p.a:raro-lo. 

Com a conf ig\lraçlo em par.alelo, 

trana11:1it1aor é re1e:rva do out:r:o. 

J ~ SlSTEW\ IRRADIANTE 

cada 

J.l - fabricante 1 TRANS-TEl. CONTI CIA. LTDA. 

3.2 - tipo e/ou. JIIOI:l.elo : T'l'CL (au.perturnltila, 1 boyl 

3.3 - <Janho : 1 vo:t. 

'l'olodo-J>Jt. 2S Cle 011.t"Ubrc> de 1988. 

-·::- 0-~ 
DI~ AB!LIO' Al'lCI!EC'I\S 

sócio Gerente 

AlllJ.O V 

Af'NittltlftA1)0fl[l (U4TU111US OU l!CI.nl!ll-IOO.Oos) - -- ;-~-.--.---- "] 
"" •;::!:!•1c~ , .., 1 ,,.....,,., 1 ~ .... ""'"' 0 ••••• •••• • •••· .I u•;~~~~':t- uv 

1\0JJ:tft'I'O liUNEU MU.lliHO 

Obs, 1 os •<1JnJ.niatra4orll"a poaau•sa 4om1e1lio •m 

'l'ol•do/PR •111 t•e. de •x•re.r•111 ativiCla

d• eeonõ.iea naqu•le Mu.nielpio. 

liA! ....!!!:!.!!._ IIAI 

... 
"" 

f'JSÓCI05 COJI IIAIS 0[ &'Y.t'O CAPI'I'All~o\TURII! OU ' j; ~ 
OOI.ItCill~nosJ sr NE•:ESsA•uo ~ll.ll .lJ VERSUS ~ 1 

t.IIJfliCIPtO 00 ;'I REOti:o oo 
~!t~U•IO ,..,, ~teo~t "CA\"-"""~r ..,10~ hRa J. l>rlt .. ~.! -..!!'1 !!-~ . ,, __ tD!J~,;-

~~~~~ 

DlUQ.I't Alllt.IO ARCHEGAS 

" SlH 

ROIIER'l'O lli:INEU MAI'IINHO 

' SlM 

I 

~~~ f:IHIOfltlE PO$SU! OUlflll OUT0/104 NA Nt.SI.IA l.OCAUOA- L 5 
0[ ? lrl ll'i.t> 111'0 ct SEr'IIIÇO f 

I ' I I 

~Qj,liõ_' llD!l 'OCIOS IUT[OIIMjHS· DO OOAIIP.O SOCIUÃIUO OA 1'ROPOIICJI-

~i~~~·~l1:::~~;~~~~ A ,OUIRA. coiu:ts~IO!IA'UIA OU PEnt.USSIOIIÁILI.t., liA _IU'O OE lt.ftYIÇO 

-·· .. ... -. -··. - -·~ 
> 

-~-- ~ 
~~O,.ES t'IO$ Dll<tTOKES lllltGRANTtS tlC QO.Itoi>IIO nC lltRtllE:tiT[:; " l•no. 

"''~ I>ONtNTE t t'tRlt.HCtNTU AOS " OIJTIUS CUKCI:S~tunÁntiiS PE"ti..IIS$10. 

~- HA loi~_S>4A LÓeALtt>A.OC 

NAo TEM 

I 

' ECUif'AI.IEtHOS UTLUIAtiOS: TJIAKSUIS'SOR i>FtiHCIPAL' 

TRAHSioiiSSOI- AUKILIAA 

SISf(IU UlRA[IIMH[ 

IJ0Pti'U:EHlUAL p~ Tti.IPO OE ,ROG!I.AI.IAÇ;;O Ó!Aillot> çt:RENTE A TE .. A,,,I 
ll~llOII(S t INT[RPJIETU HACIONAIS 

n•••,; .... ,~ uo.•t ••<>I no~"'"'' 51 .. ~soco •o•"\'": "''""'o 11'1 IIO'I'o bt .. ~ .. u ...,.,.,u ••os•u••• 

10-i>RAIO OE API![S[KlAÇÀQ 'I>RO.tETO Ot APROV<\ÇAO OE LOCAIS. 
tooo .. OI0'4WtiU) 

' ' 

~ ;17, . 
\ ·- ' 
~-

I 

----. 
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fOIUolO """'" UltltAOA (lol JUNC\ONA .. tNTO I:U Dtf'"IHITIVO 011 tU#IC:ii:O 
~!',;.,,.. •. ·~ •Ço_~- I 

.. hia (III fW cb \11~to nnu-~~-«<~ IXII!O "%'nl'' 
4111 ~rlni!Çio Pihia dlt .mlafQra 6:! nd1cdJ.fusio o paríodo dct 

~ ~ trmami•llio inintA~to, axtpnl!'endid::J ent:r. a entr.&! 
no ar 6a ataçic>, colnd.~bt G:llll o inl'cio de aua prog~õo I~ 

h1tual e o 'tllittrdno du t,ranad.uêu no per!c:do, cnlncidmte o:m 
O WKII:tr~ta dt•aa - pn:qr ..... iio, 

Pelo pre•ent• inatru:ncnto, os Uaixo~fir#\~ .. -< 
r•preaent•ntes laq&ia da TV Al.>l,\NÇA DO PAAANii. .L'l'DA., .. ~ 
n• cidade de 'foledo-PJ!, DECI.AAAM, pu• 011 fi_nll do Uit•l n1õl 

272/88 (at~:r:viço de- tel•vbio n• -ci~de de 'l'oledo/P11. - ean#ll 

01 - VHF), que: aeri obaetrvado na p1"09'r.lllll&cio dll amiaaor• q~ 
lhe for dutorqede o ae9uinte: 

a) a preferineia a tlhlas, autores e int1!:rpr~ 

t•U naoJ.onair;, • fila de incentivar a eri•U.vid•d• do homem 

bra;i~e.irO e o deaenvolvinu~nto dii.G eropreaaa produtoras nae1,2 

naia, eom • consequente «ll''pliat:io do mere .. l;!lo de t.r-.bfllho li

çado a t.od•c &1: •tividal;!les artistic:•c: 

:b) o re11peit.o ls d.iferene.i•çlies regoionai~~: da 

eu.ltur• br.lls1l•ir• proc:urando relacioni-las e• aeu próprio 
contexto; 

ral e c:.ívico: 

di • fidediçnid•CI• da infonaa.;io • obaervinc:b,. 

na publicidade,. de principio~: éiticolf. inc1iapeon~:iveia i prote

çlio do piib'uc:o e do conji;UIDic:lor: 

e) o :rer;;P"ito is :r~onu.• con•tantt:ll cio CóC!ig"o 

Dra11ileiro dl!l Telec:OZ\UliCillçÕC:a (Ld no 4.117/62}; do Dec:re 

to-:Lei nQ 236(67; tl.o Decreto M' ~o-'2'161~ 1!1 do Jlegu.l~nt~ 
dos Serviço• de :Radioditu•io (Pccrc-to nló' S2. H5/6ll: c0111 u 
,alterações intr<Xluzid.alõ pelo Dt:c:reto nlõ' Sll.Bl7/tf51 

f) as finAlidade• educo.c:ion•is, c:ultu.r.llis, el

viclls e l:ecreativaa da ro.diod.ifusio .de fol'lll{l a eontribui:r P..!!. 

ra o ~.senvolv.:i.JIIento da Na.çio, atravis do Aperfcdçoltlllento i,!; 

teqr<~~l do homem brflsileiro1 

g) 11 dll!stino.c;ia d~ 'WII 111Ini1110 det ~' do hor;;rio 

i tran1:miaaio de ae:rviço notieioli:o, 1:lêm de evento• eepe

ci.ais .de interesse público: 

h) a. l;l.mitaçia ao JlixilPD ê!Ct 25t. (vint.Ct e cinco 

por cento) êlo horirio de sua prog"r~~.~~~açio dii:da ao t.en~PQ de!• 

i) • conaervaçio, em arquivo. dos texto• dOI 

prQC1r&mAJ:, i:nc:l11$ivc: notic~oae>s, devit:!IQII!nte •utantic 

10.1 responsiveis, dur&lltlo 60 f•••••nta) dias, bem c. 
vaçio c1ill programaçio, por lO (trinta) dia.l, nA formlt 

ta :no ardqo 71 da Lei :no 4.ll7/i2 (redac;io do~~da pelo 

to-Lei :n.a 2l6/ti7l: 

j) a tra.n•mi1:1io de progr.--. ac1ueaciontlia, 

horirioa C:DIIIpree:n.!l.ido.l ent;re •• 7 • &I' 17 horaaJ 

H • .trr•di•çlo fr•qu•nt• do indb:•tivo "• eh.!

-CI• 411 ..:S.••ora, 4ll I:U. d•rtOIIIin&çio e do local onda ••d· in.! 
t.•lada, 

~~ C ~ 1) t: :; 1' l: I. 

1) 1\ /1: ,. I. 

D~LlO AltOIEGAS 

sócio Ger•nte 

'T't:n/'to or. lNS'f/o,~111AC~o. 

ln..:t.,urei. nc.sta·data, o proces.so que rec:obcu o nii-
rncro 0010~l/tf9 / __ .. nest;. Diretoria, com oJ< cloeull'll'nto;s que 1nst.ruc 

,\ proposta d.n p&nyo ,, r...,.p.,...-,y:n smoesTE rTN 

~· .. r:r. o:.ocecutllr o ·aerv1c;o de roadiod.Wus5o TV- TOLEOOIPR 

no:; termos do l:d!to:~J nO 272/811; __ • /1 fl:C:Opos.ta compreende 32 
folho:~s nu=r,adas c rub::r!c.&dAs. 

Dccl.o.ro quC! presC>ne!C!i .o 1nsto~~uraç5o de 

pres<'nte p~oc:C>sso e n~nh't.un rcp.pro tcl'lh,o 

.::. !,l7.C"r'. 

0SfoWI.Iru, GOOINHO OE SOUZA 

PJtOC'tm.ADOM. 

!:XCEU!fifS~Il«l SEHJIOR DJt, .urroNIC -CA!U,.OS KAlõ.UJL\ES 

MlJflSnO .Ot ESTADO DAS COMI.IlllCACO.ES 

J.ÁDlO 'fV Illll&P:tNtltló'CIA SUOOf.Sl'E t.mA •• peuo• juridic• 

de direito pr.iv•do, co. ude na l'r•ç• lo/, lnth• •ln. 1oled<>. l'•r•"!ii, •tr.Wa doa 

acua Dire(<>ru infu &u.inadoa, au"-cur i &pr«iatiio de V<>a .. ~eli11de a pre

&<lllU p-ropçat. p.o.l",: execuçlio de ul"'''iço oh radiodifuaiio - .. on a w,- (tclni~ 
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aio)', ... l~•llcld .. ob ioledo, ........ no• u ...... olo sa!r.l ..... 272, ... ~inlot.Tio 
ue ~nt~•..-,;., 0 , publtc•~o "" D:lhí<> Ofid•l de tlniêo <I• 02 dr ut .. bro 11• 1911. 

)I,Tot....,t 

p, Deftrl-nto 

a.l.tllO 'tY INtltl'ENDEIICL\ SU(f'U~ E'1'fl A R 
~to WC:lAl 

'!tr o·: z::t· tr. H:i iiJO:t~ 

w -· _·-L''~" (fÍft. 
Kf.JtiO J'OSt COIIV.t:l. PÇTUUI J'IUIO, t.r .. i1u:~~ c:.u~~.-·~:·:::;,·:, po~~ 
c.Õdula d• ôdenti.dtde llC n9 7U,:SSI-~l'<,·inecdt<> no C1'flt'F' oob nQ t.S.!1.9t';,OH

O", •-lctliec:lo • n•idento ""' Cvrülb<~, l'•nn.i,;, """ Cti"Wid<> ~•n;•l, ,:.,:,,:,, •'! 
Y..U.OO unz KAC.O.t.\IAtS OOS SoUITOS, lortei.hho, a~r•do connnou•l., .. nt .. , .t1:0;>T<'I§. 

do, I><>Ttdor dt ci.S\Ib d• :l.domtided .. J.C. ... ~.9)~,277-;l'r, intcrito no t:Pl':-a'" s:-3 

n9 437.1H.609-9l, .s-ic:Uitdo • rui4otnu - Cudt.ih, l"u ... i, i. J.u• :lut:l;: 

Al.ru, 6&1, cplO, 601 • NELSON ....,EL.O, l>r.loU.,ho, •olteiro, uli~:Lo•o, pou~~~ 

•• ciduh de idcntid•de J.C n'i' U7.tll.-l"r, ~n•c:dto no Cl'r~ tob nO' 1U.G3t.&t:· 

-Olo, .SO.i.c:Hhdo"' ~uidtnte i b•.Dr. SilYio Vl.dd, 58, hto Jr&n<:o, l'•uná,:e 

•ol- po~ cne in•tr-ntO p•rticul•r de CGntt•t<> COt>J(it~oci•tllt~ -=e~ 
cUt.d.l por <!juol•• de rupon••bUidlldlt liait••b, 'I"" •• r•c•r.i p•b• lrtJ ::~• 

:s(lJJ: •• lO.Ol.Ul9 c /o,726 d• 1).07.1965, J>e1n de .. ai• dhro•icQu lc;•is •p!i-

TV lJIDUaHDEJo!ClA stlliOitll1'l LTD.I. c u• ,per Gbjno 

ciai.a'!.nncl•cio de o-H•eÕe• 4o r-diodlfo .. .iio ele •on• o i ... B~"'• ~- tln"' <lt!!_ 

,C.ciO)I&h, it~fo..-chro•, <:ivico• • P.~triÕti.eoJ, bn. êo-o a •xplouçio d"' I.U'\"l 

e<> d• r.ldiodlf•u.io de •on• c isa&c"' (tclt'llb.io) prGp•aand'• comudal ., ni:\"1 

d.ld'c•:eorrelnll•, ..,di•nn a obt•ne.io 4o CoYerno F•d•r•l dt. G<>tOTr,ai,cen~•~..,;.~ 
pcnot.~•Õcs. c lictnç•s., tudo ~e acordo .,_ a lc;i•hçiio pcuir~cftt&.. 

cha...,du d~ ''"' c111inoru de r.adiodifouio, o n=~ ee 
hMUU! SSC SlSTtJ.\A SUL-llt: COtlll"tCAÇii.O ot> UtiiO TV 1llt1ErtHPEJ.:Cl.\ Sl't!OESIE. 

cu.usuv- n:RCI!:lllA , A •oci•dadc tttri 1oua nd~ ;, ll,ua 10', ln~h. •fn<;>, 'rol.! 

do, ,. ..... ~. podct~do al>ri• liltal•, cs~ritõri<r~" 

s,i:n~ia5.,. todo o Pais, u:capre <iue ani• lhe convler • penoitiu.m o' Po~eru ' 

r.:iblicon. O !u:u <l!l luci<:<l!ldC, r.cr.i u "" C:..-ort" "" 7oh·do, com cxclu.l'io ,:., 

qu:olqucr ou'tro. 

O pra~o de duuç5o d:1 •ociad!ldc ;; por temi'<' indct.:tc":"i_ 

nado, i.t~idando n~ data dute contrato ~-Ol>iHY!I~.do

•• <!jUat\d.o <I• aua oliuolucb.o OJ preceito• d.o. lei npccí!ica, 

(I c•pital aodal- •ul>lcrito e rutiudo n~ !o=a Pf! 

Yiata tleltc ato, u iapottinc:i• de Csl 15.~~0.000,00 

(q,.,iru:<: •ilhÕc•, quatroccntoa e cinquenta •il cwudOs)-, diYidido r.o )) • .:;:;o.trc 

(~uin'i.~ 1111lhÕe,, qu.:~trQCcnt!l; c dr1'1ucnt~ quatn~. no Y.:llor -1\oatin.:~l ç . u~.~t~
rio ola c..• t~OO ~;u• c,J.~JUdoJ,. fi~• llhi .. di,.uibu<do cnnc o• sôti.:u:. 

SOC:W (l\JO'IIIS ~.\LOl CZ~ 

MU.lO JOSI: COIIZ-Io;CA :P:tnEU.l Flt.HO 

OSVIol.llO LUlt HAGAUU.!S DOS SANTOS 

~-150.000 

5.150.000 

~ 
•o•d U.-'-50,0()() 

!..UO.ti00,(.:-

5.150.000,0~ 

5.uo.ooo.oo 
lS.4~0.000.CO 

~OIIICO I Me•ttt •U i tU;UU<!O 501 ( d.nqultflt• pOT c•~ to 
capiut - -d• coucatc, • c nu-• .. ri n.llh! 

•o •ti 1\0 ÜKhoo "' ... ndool• ••otnde - fund,.,......,~., •b ••htort, nio uHn, .... ,. 
4o :n •• <lea .. bro lll• 1.990. -

: A rtoapOII .. bi.l:id•dot olo• •ÕdGI, noa tcnoo• do au. ~\'., 

.. ," rln<'", ""' lle~:eto ).7os. d~ lO .:1., jandr~ d• ttlt. 
; U•iuda co Yalor <lo t'"l'h•l IOd.ll. 

ct.lU5UtA st"rlHA 1 As clcUioult(Õe• aod•la, •lnd• qu• 1_,1111u .. n •I-

' t•r•~ti .. eontrcc .... t, polertio .. r c-du ,..r aDe lu • 
'llu• tapu .. ntc• • -..1orl• •baoluu 4o e•plul O &oded•d•, c~;r~~ao.~nt• • fa~ul

d•d~ dot!e-ri•• f'('lo •n. 62, f'DrÓRnfo .1<:' do D«rrto 57651, dr 10.01.66, iMlU· 

aiY.; 'Pat• cfc!ito ol• chi<>, it~corporaçio, fUaio CJU tundo:nuo,çíi<> da •oc.i.ad.ld• a:o 
01.1UO tipo j\lrtdico. 

1 A• quotat d• aochd.ode aiio ir~di.vbf,.otl& c nio podt• 

rio •~T tTME(cddo• ou •licr~~da& "' qu,IJqu~r thulu ~ 
t•rcothoa, • .,.,. o c:oftnMI•cnto unint.., doa de""';. •Õeioa, ~•bc-n<lo a cu.,.. 0 di 

r•ito !'lot l'tdcri:nci• ""' lu• •quillçio, na p~oportio du quotu qu~ pouuiu;: 

ctJ.uS!iU..IIONA : AM quoL_.&.,.,. 'I"~"'" diYid~ o upitc1 liGci_.l 1.ic n~:oi 
fl&tivu 1t indiYidYei. c pare e•d•..,.. ddn a I<'Ci: 

tl•d• rât:<lrlhttcl •pcn .. .,. Único propri .. dri.o. -

Cl.AUSUU. tli:CIHA 

tct, •âo tl<:'clnr•dn iap~fthor.i. .. eh lt flio aujeitu 

u:otcuç,Õo por di,.lda olc 'I!Ud'\»er ... tuce•a de auea tih•brc•, 

C\.(IJJ;UU. Dtt:lKA; Mtlt11:':U.Io: ,b <i1UOtU rcprea<>ntlntiYn dG np.itd udll, 1,;.,. iJu 

Jic.-ni"iYttil e inc•udou&Yt:i., dirth ou indintatxnt;, 

a c:ltr.an~~iroa ou penou juridicu, d~pendcndo qualquer dtcr•ctio contrat...,ll 

uai• c:oooo I trar~dcrincia de quot11 dt' pr,;Yia •uu;o:j.u~io do Kinittoido dnC,!_ 

•uniCliCÔCio 
'ctJ,t/>:t:.LA útcltc::·sr.cuMtuo : O c.p!ul •ocl.l, "'" •u• l<>t.alll.>.U, )Wrtenc:n.i "''"!: 

••ri ••••pr• c:onatituidu, '"" •• ,.,o~, o/~ .S"-'" t .. r1.'<>-' o!..- tr.&baH~<~do~rcc "r•all•ir<>•: 

• rcaponac"bUI.d•d• e • arie~~ucio i.ou .. l•tu••l e •d•lniatr•tiY• d• capr"'"''" uM

~rio •-r• • lor••iluhoa natol. 

4.,, f(l{n~c•odo (I prc:~u, fo....., o.• pn~u ô•· I'"IO~..,nh>, puru que eo;u, •n• .. ê• doa 

<! ... h •Õdos., uer;a o 4izcito d" pro:(crincia, <k<llro -de 90 (........,P.tiJ oliu C";! 

''"""' olo re<: .. bi..,nto d• notiri"-•ti<O. llo!couldo e~t"' prno, ••• 'l"" uj• •urc,!_ 
da (I dlr .. it<> de prdo:r;o~><ill, <: o:~~;is.tir~do o ptopo.;s.ito tlc lli~"""'t.io • tcrcttiro• • 

0 aõcio·d~ ... oeri indlcu À •ocicd&o.lc: o n-~ e qW>llíi~llçio do pr,tt:ri<I<:P.tc c todu 

•• ~ondicõ.:• d~ ""II\Ôdu5, p11r:1 '~"" ~du "l'"'d"'ol" " oJ,c.,didu 5"'1<>>- o1., ... 1,. •Ô.:iuo 

o ''"" inar•••o ou ...iio .,. "ocicdadc. acndo "'"" n• 1dpÕu·•" -sati .. a o aóci-llll,! 

Nlntc tcri direito ã &pu:•eio • P•t...,ftt<> dot ""'"' bavuea n• to.-.. do par.à&rllfo 

-ünico do!ct• Cliu•ula. 

r.uh:uro tiHlCO (I aõeio que duej.r ruir.r•n d• •oci..t.d~, olt'lotri 

.,,._.,,.;,•ur, 1><>r "'"'•rltu, :1 '""~ into:n~ão. c- prê-ltvi 

ao de .YO (nov•nta) dia~, p•n opur:o.ção dc: Ol'cu• h•Yotrc• por balanço t: P•& .. n~to 

- 12 .(.dutd prcH•~Q~,; ...,nu i"• ;.,..,,;,;"' """""Mivo". 

CIJ\USuu. DECUV. QUIJl7A : O.. ad .. ir~latrudures d~ •odd.ode •crio '""'P'h lorui-

ldruo< ft.ILO• o: u """' hw,•Hidurw no c•'l" •oatntc 1'!. 
der• óc~rrcr •pÕa havcn"' aido aprov•do• p~lu )'liniuCrio dn C<*Uniuc.Q..,., 

Cl.o(USUU. tltcl.t\A QUIIITA. : A au,.do:olltdo: o<o:r.Õ .o~ .. iniaLr.udw po>r ..._. Oifo•tori• ~"!. 

~u d..- 3 Dirotor"s Cerentea, "'"" quais tu.pei.i:li 

J&apU &a cor~junto, o "'" ola dc...,.in.o.cio •od&l * • r~pru~.~ntacio ni"l • p•nJ. 

"'• judtchl c e.cnjuolidlll 4• aoo:l~..!"ol"• nnol.,.ll•c• ..... duclu '<>daui• o""" -
JOfC&O .. opc:r.eõca ou IIC&Ôcioa cs.tr•nho" ou objc:-t.> o<ocbl, upttdal-nt• -,. pr•! 

t•Cio d~ avllil, fi•nca• eu"'""'"~"~ d., t .. uur. llo.:~i.:nar procur~dure~_!'u:•- "'"'.!!. 
jur~to ,_ ,_ DirO!tor Cer~tc, ro:pr<!o;.:ntu • •<>ciedodu. 

:O:Õu lnu..,Hld"~ " t;oopuO:~"I<du" no: O:illtf.U• de Dhoetor•• 

Go:rl':ntu o• •ódos. K!liJO• JOSE (;OHlA.(:& n:tULLl i'i:
UIO, OiiVAUIO LDU.·W.CAUIA.E:S DOS SANTO$ c 11Et.5tltl tloltt.O. <li•,..,... .... • •• ,r .. c•-

<:N de CiiiU\;iu. 

I 
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IN>r•., , 111uaftl ie -na .I t hcada •• ~...,.,., ~~;w ur.i lava

ola a 4õibito N conu 4• ol~tao 1•1'Gh. l'or dcUbua~i~ "• I>Üt'toru, oo •.:; 

cioa Mo <liutõr,.. ('O<I .. rio pu•tar urvl.coa â ao<:iad-.1" per.:abend~ u~~.u~

c.io, 

Oa aõcioa de<:lar.,. qu• nio e-cio h1CU<IOI •= ll•

llh- 4oa cri .. a •• h•i 'I"• o• i•prc•• d• aJ<nc•t: 

CLI.tlSIIU. tlt.CtKo\ ltTlKo\ 1 O ano aocial co:LndoUri c- o a11o dvil, t.a•·ar.:!o 

a ll'd• dunbro da cada 811<> 11n procedido'" h· 

hnco Gotral da aOC'iadad~, obedecida •• prc.cdcõea le1ai• a têcnic~• .,...:: ln.! 

tu i. .. rõi:r.ia, 01 rcau'ludoa urio atdbuidoa ao• aõci.oo proporcio:>al::~cr.: .. :,, 

.quotaa da cqhal, podand<> aa ly~roo, a erlt<Ófi.o doo aõdGa, uu .. diudb!! 

idol au ficara•- raaerva na a'>dccladc. 

(I l'ri-iro balai\CO da ooxicdad .. nrO: .-.. atiudD•t" 

'l de dc:n.hro do ano.,., qut "..,.,.. •~ inoUlH. 

Cl.#;UstnJ, 'DECJHA OITAVA ; O !alce ÍM<'MO d~ q..,dquu aõdo nic chuoh·~ n~-

c.caoaria...,M~ a aoci•d•d~. fi.cando oa hHc!~iro• 

aub~.oa.•dol noa <!h~ i toa ot- obriij;DtÔeo do "de cuju~", pod~ndo n<~h •~ t:ouu"" 

rcpru...,tar. "'"'~"""to indivho o quinhio ~c~p.,ctivo, por..,. d~Mr.· ... h·o, c!.

vidaMnt ... eredcnciado pelo1 d ... coais. ApU1'olldOJ por bahnço o~ h.:o\"'IU$ ~.· J~;;~.· 

falecido, l<'rio •dU pãso• ,,. ]2 (dc:.e) ;>(UUC.Õo ... nuil • iru.aii'o "c"u"~"" 

•• a pri.,...ir~ 90 {no,.cnta) díu •rn~ a aprcR~llt.:oc::io i soci.td.:o.J,;, da a"t.-til,:!! 

ç.io ;wic.i•l P4r• o nc•lt!Oitnto. Fica, entr<'tOMO, facultado o in~un,:. t.::o 

herdeiro" n~ sod.ed~d"• llt"" •.~i.,ri.n <ln" ~(;,·i..s .,.,,. ;~~o t"~d•···r do• _,~.,.~.· , • 

..i., t.ouvcr qualquer i....,edi .. ento de ord""' ler;:nl. 

t., por tere.. .os•i.. juaco c. c.ontrot.:odo, usina:. c

prc.aott~tc i11cnr-.:nto c• l (u~s) viu d~ i~;ual teor e !oraa, p.ua ""' sõ d~..!. 

to, ~unt••c:mtc: - &s u•ue.unh111, ..,ltrl.~lln.do-sc _por si ., seus h~rd~iros a 

c._,ri.•le .,.., todo• os se11s te~s. 

Ouo . .o~~~nho de Sou.u 

c~r, oo~ /aso. 220.. u · 

Dc~v..oti. esc J.snlo.ovski 

PODEV:S 

IADlO n _nrDirambc:u. IIIDOU"n L'n!.l.., .,. ...... juddica 

4c- <lirdto privado, .,.,. •""' .. Toldo, ParaM, 11UU 

•to rcrpr .. ..,, ... c.nfo~ ....... cuutoi aoc:iah. 

OSKAJ;lJIA CIODlJIIIO bl: IOU:U.. tcr .. ildu, viiÍv•, &<:1.-osada, 

ftOlUdou da C..ruha 4~ ld..,ticlad" kG 11'0' U.l09-o.+.a

PJ., 4.-íc.Ui•d• • r.,l<lnte • Curhiba, Paunã 

kpnunur • outoraanu junro ao Jl.topart.-nto .. do~~al 

d• 'rdec-..nicaçÕc!•, no procuoo .s: .. c<mcorrcinci& Edital 

.,q 272, d incÕrio du "I•l<•«OII.,..ic-acõeo, jW>tando d2. . .' 

.&JIO:O 1 

llECL.A;tAÇÀO 

o~ Jlb.ailto &Ui.n•dos, rc;.usenuntea l•s.aia d.a LUliO 'rV 

lNDEPE!IDENClA SlJilOES"!I L"t'OA., d~ctuam que• 

•) a.io pouui. • entidad~ •utoriuç.io pua •xplour. 

-•III<' dpo dt •~rvieo,., •uniclpio dC" "Ioledo-h, • qu~ Mo cxecedn.Õ os H•it<~l 
fludoa no ••dgo 12 do Dccrcoto-l.ei n9 231>, de 26 de fc:vt:uiro de 1.~67," caoov!. 

nba Jl .ou con<=phda c0111. a outorga; 

b)" nenhUID sÕdo int-e&u o qu.o<!ro "ocictoirio d~ outra 

do •nmo tiJIC de serviço dr udi.odif~>a.Ío, ""mmici;>io de Tolcdo

Pr, .,..,. d~ outTJIS C111ptf.OU de udiolli.fuliio , em .unidpios diva-.aoa, .,. cltcuso 

aos li>oitu !bc.ado' no uti&o 12•do Decreto-Ld n9 236, dc 28 dc te .. uciro de 

1. 967. •cs10o que a proponente \'cnha • au cont~lada ~- a outcrea. 

"Iolcclo, U de aeu\llbra ele 1.988. 
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.-:zozu 

JII:CLAlAÇI.O 

O. oNbo ••dowtoa. 'llh:l.an~•• U a.blo tv tiiDUI:IIDI!ft:U. 

IIIDCIUn L1Dl •• •~lar• ~: 

a) aio ,.rtid,_ ü "ire~io 4• m~tn ntiU.d• aea.taat• 

4o -- t~ 4• aal'Yiço •• r•dioolifusio 110 -id,ic:> ok TolHo-h,·- •• ou 
traa .,...._ ... •• l' .. iooUt'uad • -td,ioa diHr_, • nuuo ..,. Uaite; 

fbadol 110 •nlao 12 do ~nt~:l 19 n• ••• u •• r.vndro ... l.P67 .... .! 

- illl'• 1 ,ro,oo•n.u vallM. • III" cnt...,la41 c:- • outnaa; 

lo) aiio eUÍÍ!' ao uarddo do .. ~to qu. lbu .. uaur. i

·-:tdad~ paZ"l-ntn; li• Uuc:• o c:araco da •uJ>O"n-.itÃo ou uuuor-Mo .,. 
&.olloioiltr&çio P.:.biica, <lo 'l ... 1 decorra forco • .,..dd, 

•o·I~ANG ... _ ------·-·-
1~0 - Tren•~iaaor 

1'o1ado, U 4• uuabro ola l.te.a.. 

•) f~rbric:.ntea 

Lys Eletl'onic Ltdtl 

Av. Horiti, S~lC6 

Rio do J•ntiro - IIJ~ 

2) Hodulot 

All-lK .. •V 

c) CÓdit;.e da hOiliClc~eção do Donto"lt 

0:!75/~5 

d) Ctnal d~ opt.rlltict 

Stoo11 docol•11•• 

a) Potinei•~• 

ll!dÜoa l,CJK:o.' 

Audiot 0,1 K:i 

r) lnrOl'I:IG;;I. t:cniCIIII lclicioMiOI 

t .. pat"incio ne ae!cie de ltf1 'O ohae 

fllll'Ae'ntcc.•a Atanucçãe~ .. doi' do que 6C .:<a 

2.0 .. Aflto.M Trantlli&IOHI 

•) ·rot~r1e:-r1tu 

CObar c·l,.tr!nica Ltd• 

são Peulo - lP .. 

c} tocnhr (llub:r,; o é'ipolo, 1H iQia t"nd~ )I 

:J.s va:r•• 

'-) Cl:nah 

7 (saU) 

•J pgdnc:i• ... .:1 .. • aC•J.aa!wll 

71 S K".: 

).,.Q .. t.inhr: a .. t:rana111iaaãoa 

t.l rabr!..é:mhl 

K$ - Cabo• ts;.acieia • Sj.ate11u• Ltde 

!t:JI.:>Ú .. SP. 

b) liod .. lo' 

Ler .. 7/t:• 

ti) PGtlincJ.• •dr;tJ.ss!ll'lll no cenel 11 

"·c··"~ 
•) Tipo~ 

Cebo coa::ial 

f) I,.pcdênciu 

SO oh;;;ll 

... o .. Out:Mll equipeman!ou· 

Além dot .ineic'tOOII ~iio int~tllledoa 4!::juip:Da~nt.o~: r,.t:o poa .. 

t.IIA roaultar em Ullle t:ronalllieaiio ele 1101111 11 i•o~n• de bo" 

S.O - P:oojsto~ 

{i pro.~o;,to técniee de 

011 nc."u,at es;: vi;o: .. 

. !~fl 
el:il!.•ao:ra ••ri!: t<eaenvolvido dt'n~ 

será hlllldc 81:1 ~CI'osidura;Co c pt"tli!! 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- o expediente lido vai 
à publicação. (Pausa.) 

Do expediente lido. constam 
os Projetas de Decreto Legis
lativo n2s 50, 51 e 52, de 
1990, que por se tratarem de 
matérias referentes a atas in
~ernacionais. em obediência ao 
art. 376. c, do Regimento In
terno, terão, perante a Comis
são de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, o prazo de 
cinco dias para recebimento de 
emendas, após o que a referida 
Comissão terá quinze dias. 
prorrogáveis por igual perfo
do, para opinar sobre a 
matéria. Findo esse prazo~ sem 
parecer, as proposições entra
rão na Ordem do Dia, nos ter
mos do art. 172. -Il. c, -do Re
gimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Constam ainda do ex
pediente lido os Projetas de 
Decreto Legislativo n~s 53 a 
55. de 1990, que terão trami
tação com prazo determinado de 
quarenta e cinco dias~ nos 
termos do art. 64~ § 1 , da 
Constituição, combinado com o 
art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, 
II. b, do Regimento Interno-, 
as matérias poderão receber 
emendas. pelo prazo de cinco 
dias~ perante a Comissão de 
Educação. (Pausa.) 

Sobre a mesa. projeto que vai 
ser lido pelo Sr. 1~ Secretá
rio. 

Público. poderá este deftnir 
uma margem adicional de prefe
rência, em favor da empresa 
brasileira de capital nacio
nal, corresPondente a um dife
rencial máximo de preç'o de 15'% 
(quinze por cento) relativa
mente ao menor preço oferecido 
pelos demais licitantes. 

§ 2~ O tratamento preferen
cial definido nesta lei deve 
ser observado por todos os 6r
Qãos da administração direta e 
1ndireta, inclusive fundações 
públicas, e todas as demais 
entidades direta ou indireta
mente controladas ou mantidas 
pela União, estados, Distrito 
Federal e municípios. 

§ 3~ O tratamento preferen
cial à empresa brasileira de 
capital nacional. em hipótese 
alguma, poderá implicar exclu
são ~prévia de qualquer lici
tante. sob pena de nulidade do 
processo. de 1 i c 1 tação púb 1 i ca. 

§ 4~ No caso da participação. 
em licitação pública. de em
presas de representação comer
cial ou de consórcios de em
presas. o tratamento preferen
cial somente será aplicado se: 

I - as empresas de ~apresen
tação comercial estiverem re
presentando empresa brasileira 
de capital nacional: 

II - os consórcios estiverem 
sob a liderança de empresa 
brasileira de capital nacio
nal. como esta na condição de 
1 i citante principal. 

É 1 ido o seguinte Art. 3.2 os órgãos e entidades 
referidos no§ 2~ do art. 2~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO desta lei manterão núcleo de 
NQ 183, DE 1990 atividades relativas ao esta

belecimento de especificações 
Regulamenta c § 2D do art. de desempenho. de qua 1 idade e 

171 da Constituição Federal, de garantia de produtos e ser
que dispõe sobre o tratamen- viços que usualmente demandam, 
to preferencial a ser dado à com vistas a contribuir para a 
empresa brasileira de capi- melhor qualificação da empresa 
tal nacional, na aquisição brasileira de capital nacional 
de bens•e serviços pelo po- nas licitações públicas de que 
der púb1 ice. participe. 

O Congresso Naclonal decreta: Art. 4~ A empresa brasileira 
de capital nacional, benefici-

Art. 1~ Na aquisição de bens ária do tratamento preferen
e serviços, o poder público cial de que trata esta lei, 
dará tratamento preferencial. manterá atividades de pesquisa 
nos termos desta lei, à ~mpre- e desenvolvimento sujeitas à 
sa brasileira de capital na- verificação e comprovação pe
cional, definida no art. 171 los órgãos e entidades licita
da Constituição Federal. deras. nos termos e nas moda-

lidades por estes definidos. 
Art. 2~ A preferência à em-

presa brasileira de capital Art. 5~ Os Tribunais de Con
_nacional dar-se-á quando as tas da União, dos estados e do 
propostas das empresas parti- Distrito Federal. bem como os 
cipantes de uma licitação pú- Conselhos de Contas dos muni
blica apresentarem caracterís- cfpios, exercerão controle 
ticas técnicas, padrões de prévio, permanente e sistemá
qualidade e condições de for- tico das licitações públicas, 
necimento semelhantes. e i- quanto ao cumprimento do dis-
gualdade de preços. -posto nesta lei. 

§ 1~ Atendidos os interesses 
econômico-fínanceiros do Poder 

Art. 6~ Esta lei entra em vi
gor na da ta de sua pub 1 i cac;ão. 

Art. 7~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

o.Justlficação . 
Aspecto relevante e inovador 

da Constituição vigente, a de
finição de empresa brasileira 
de capital nacional busca for
necer condioões institucionais 
~ue possibifitqm a autonomia 
nacional na condução do pro
cesso· de desenvolvimento e em 
sua incorporação tecnológica. 

Não se desconhece a importân
Cia da atuação das empresas 
estrangeiras nas economias em 
processo de desenvolvimento, 
notadamente no Brasil. e su~s 
contribuições para a expansao 
da produção. emprego e 
~portação. Não se ignora. to
davia. que têm sido bastante 
reduzidos seus impactos em 
termos da transferência de 
tecnologias. Hoje, como é sa
bido. o domínio tecnológico 
representa fator estratégico 
na hegemonia do processo de 
divisão internacional do tra
balho. 

É nessa direção e com esses 
objetivos que apresentamos o 
presente projeto de lei, o 
qual visa regulamentar dispo
sitivo constitucional ·que as
segura tratamento preferencial 
à empresa brasileira de capi
tal nacional. nas aQuisições 
de bens e serviços pelo setor 
público. Acreditamos ser de 
fundamental importância para a 
consecução da autonomia nacio
nal no processo de desenvolvi
mento~ a definição dos p~rãme
tros operacionais que garantam 
o exercfcio efetivo de estímu
los e proteção ao segmento e
conómico sob controle nacio
nal, entre os QUais se inserem 
as compras governamentais de 
bens e serviços. 

o tratamento preferencial à 
empresa brasileira de capital 
nacional. definida pela Cons
tituição, e regulamentada na 
forma que agora apresentamos. 
demarca uma prática que cons
titui um procedimento usual no 
mercado internacional, reco
nhecida e afirmada pelos di
versos organismos de financia
mento e regulação do comércio 
internacional. Com efeito. o 
próprio Banco Mundial. nas 
concorrências internacionais 
por ele financiadas. estipula 
uma margem de preferência de 
15% em favor das indústrias 
locais. No projeto de lei in
corporamos tal definição de 
margem de preferência. sempre 
que não haja comprometimen~o 
ou desequi1ibrio para as f1-
nanças públicas. 

Assim. o que a Constituição 
faz é apenas distinguir o seg
mento produtivo sob controle 
nacional, é, dessa forma. es
tipular uma preferéncia meti-
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vada, justificada, visando não 
discriminar a origem do capi
tal. mas sim consolidar e de
senvolver o efetivo controle 
nacional na gestão das ativi
dades produtivas. 

Neste contexto. é legítima a 
exceção ao princípio da isono
mia. da gual trata a consti
tuição no§ 2~ do art~ 171. e 
o presente projeto dQ lei re
gulamenta. pois a regra de i
gualdade não pode ser entendi
da de forma absoluta, ~ue a
~aste toda e ~ualquer possibi
lidade de tratamento 
pre~erenc1a1. Exige. sim, que 
a diferenciação de tratamento 
seja justif1cada. seja desti
nada à consecução de valores 
consaQrados pelo próprio orde
namento jurídico. Sem dúvida 
alguma, a busca da autonomia 
nacional na conducão do pro
cesso de desenvo1vimento e de 
sua incorporação tecnológica é 
objetivo permanente consagrado 
nos diversos planos nacionais 
de desenvolvimento, nos ins
trumentos legais Que os defi
niram e na própria Constitui
ção Federa 1 • 

Sala das Sessões~ 23 de outu
bro de 1990. - Marcto Lacer
da. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATiVA DO BRASIL 

A~t. 171. São consideradas: 

§ 2~ Na aquisição de bens e 
serviços, o poder público dará 
tratamento preferencial, nos 
termos da lei, à empresa bra
sileira de capital nacional. 

(À Comiss~o de Assuntos E
conómicos- decísão ter mf
natfva.) 

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

Sobre a mesa, projeto que va1 
ser 1 ido pelo Sr. 1A Secretâ
rio. 

É lido o seguinte 

PRO.JETO DE RESOLUÇÃO 
NO 53, DE 1990 

Acrescenta § SQ ao art. 2Q, 
da Resolução no 21, de 1980, 
e altera o disposto em seu 
inciso Il. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1A o art. 2~. da Resolu
ção nA 21. de 20 de maío de 
1980, é acrescido do § s~. e 
seu-inciso II passa a vigorar 
com a seguinte rectação: 

"Art. 2-R •••••••••••••••••• 

············~--------····· 

II - da representação men
sal do cargo do Grupo
Direção e Assessoramento 
superiores. 

§ SA Será computado, para 
os fins previstos neste ar
tigo. o tempo de serviço 
prestado em outros órgãos 
públicos federais, sob ore
gime estatutár1o, os cargos 
e funções a que alude o art. 
2A, a1íneas a e b da Lei nA 
6.732, de 4 de dezembro de 
1979." 

Art. 2~ A Subsecretaria de 
Administração de Pessoal 
republicara o Regulamento Ad
ministrativo do Senado Fede
ral, renumerando os seus arti
gos. para introduzir as alte
rações previstas nesta re solu 
ção. 

Art. 3~ Esta resolução entre 
em vigor na data de sua 
publicação~ 

Art. 4A Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

.Justificação 

Desde logo, é necessário es
clarecer que a ~ropositura em 
tela visa a estender aos ser
vidores do Senado Federal o 
dis~osto nas alineas a e b, do 
art. 2~. da Lei n 2 6.732, de 4 
de dezembro de 1979, e adaptar 
a redação dada à Resolução nA 
87, de 1989, ao disposto no 

__ 1 nc'i so II, art. 2~, da Reso 1 u-
ção n~ 21, de 1980, 

Com o advento da menciopada 
lei, admitindo a contagem do 
tempo de exercício prestado em 
cargos e funções de confiança. 
que nela foram enunciados -
DAS, DAI. FAS~ e o de natureza 
especial previsto em lei 
para fins de vantagem pessoal 
denominada "quintos". esta 
Casa providenciou a elaboração 
da Resolução n~ 21, de 1980, 
mas houve por bem condicionar 
o benefício aos cargos e fun-. 
ç5es nela enunciados. que. di
ferentemente da lei institui
dora da vantagem, prevê apenas 
os cargos do Grupo-DAS e as 
funções gratificadas (FGS-1, 
2. 3 e 4), criadas pelo Senado 
"Federal . 

Presume-se que tal restrição 
tenha decorrido do fato de o 
senado Federai não dispor. em 
seus quadros de Pessoal. do 
Grupo-Direção e Assistência 
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Intermediárias (DAI), da Fun
ção de Assessoramento Superior 
(FAS) e do cargo de natureza 
especial previsto em 1e1, o 
que contribuiu para restringir 
direito assegurado a todos os 
funcionários públicos ~ederais 
estatutários. menos ao$ desta 
casa, posto que a Lei n~ 
6.732, de 1979, instituidora 
da vantagem, nada mais fez que 
alterar a redação do art. 180, 
da Lei n~ 1 .711, de 1952 que é 
justamente o Estatuto dos Ser
vi dores Públicos. C ,i vis da 
União. 

Em face desse ordenamento re
gulamentar restritivo, os ser
vidores do Senado Federal que 
exerceram. em outros órgãos do 
poder público federal, cargos 
e/ou funções enunciados no 
art. 2~. alíneas a e b. da Lei 
nA 6.732/79. mas não conside
radas pela Resolução n~ 21, de 
1980, não têm direito ao apro
veitamento desse tempo de e
xerclcio, para incorporação 
das parcelas de "quintos". 

Como já esclarecido, a apli
cação da Lei dos 11 QUintos" é 
direcionada ao funcionário pú
blico federal, regido pelo Es
tatuto dos Servidores Públicos 
Civis da União, e a sua fina
lidade é a de evitar que o 
funcionário investido em cargo 
ou função de confiança. ao 
deixar de exercê-los. venha a 
sofrer decesso em seus 
vencimentos . 

Por essas razões. o direito à 
incorporação de quintos iode
pende, pois, do órgão de lota
ção ou do Poder a que pertença 
o funcionário. 

No que respeita à alteração 
do disposto no inciso IIk do 
art. _2.o., da Resolução n 21, 
de 1980. trata-se de simples 
adaptação à nova regra estabe-
1ecida pelo art. 3~ .. § 1~. da 
Reso1ução nR 87, de 1989. a 
qua1 determina que o cá1culo 
da importância equivaJente à 
fraçâo de 1/5 (um quinto) será 
aplicado diretamente sobre o 
valor da representação mensal 
do carg.~ em comissão. 

Sala ~da Comissão Diretora. 23 
de outubro de 1990. - Nelson 
Carneiro - Iram Saraiva - Ale
xandre Costa - Pompeu de Sousa 
- Nabor Uúnior - Antônio Luiz 
Maya. 

LEGISLAÇÁO CITADA 

LEI N• 6.732. 

DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979 

Altera a redação do art. 
180 da ~ei nQ 1.711, de 28 
de outubro de 1952, e dá ou
tras providências. 

-----·---·-- -·.----.,.-
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········-··~···········,······ 

Art. 2~ O funcionário que 
contar seis (6) anos comple
tos, conSecutivos ou 'não, de 
exercício em cargos ou funções 
enumerados nesta lei, fará jus 
a ter adicionado ao vencimento 
do respectivo cargo efetivo, 
como vantagem pessoal •. a i~
portãncia equivalente a fraçao 
de um quinto (1/5): 

a) da gràtificação de função 
do Grupo-Direção e Assistência 
Intermediárias; 

b) da diferença entre o ven
cimento do cargo ou função de 
confiança do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores ou 
do cargo de natureza especial 
previsto em lei, ou da Função 
de Assessoramento Superior 
(FAS}, e o do cargo efetivo. 

RESOLUÇÃO NR 21, DE 1980 

A1tera a redação do art. 
405 do Regimento Administra
tive do Senado Federal, a
provado pela Resolução n2 
58, de 1972, e alterado pela 
Resolução nQ 30, de 1978, e 
dá outras providências. 

Art. 2~ O servidor que contar 
6 (seis) anos completos, con
secutivos ou nãoy de exerci
cios em cargos ou funções enu
merados nesta resolução, fará 
jus a ter adicionada ao venci
mento do respectivo cargo efe
tivo. como vantagem pessoal, a 
importância equivalente à fra
ção de 1/5 (um quinto): 

tituir. 
nentes, 
Irapuan 
encontra 
ca.sa. 

nas Comissões ?erma
o Exmo 2 Sr. Senador 

Costa Junior. que se 
1 i cenci ado desta 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e 
distinta consideração. -Sena
dor Ronan Tltc, Líder do PMDB. 

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

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra 
--Senador Mário Maia. 

ao nobre 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. 
Pronuncia o segu'inte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 
não sou usineiro, não sou se
ringalis.ta. não sou seringuei
ro. -Spu filho de seringueiro, 
sim, porque meu pai era um 
nordestino que. em 1907, foi 
para o Acre. e seu primeiro 
trabâ1ho naquelas paragens. 
nos adentrados da Amazônia o
cidental, era na faina da ex
tração de borracha. Portanto, 
Sr. Presidente, as vezes que 
compareço a esta tribuna para 
tratar de assuntos de serin
gais. de usinas de beneficia
mento de borracha, de serlnga-
1ista, da economia ainda 
básica da Amazônla, que é o 
extrativismo da borracha, não 
venho fazê-lo em causa própri
a. Não venho aqui defender os 
meus interesses, mas os inte
resses da Amazônia, do meu Es
tado, o Acre. os interesses do 
Brasil. 

No dia 10 de agosto do mês 
........................... ~-. -pr6x i mo passado, o Ibama ba i

xou a Portar1a n~ 1.515-P, a 
qual praticamente inviabilizou 
a produyão da borracha nativa 
da Amazon1a. Essa portaria, 

II da diferença entre o 
vencimento do cargo do Grupo
Direção e Assessoramento Supe
riores e o do cargo efetivo. Sr_. Presidente e Srs. Senado

res. elaborada por assessores, 
... ·- •............. -.... _.~- _ __incompetentes, completamente 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- O projeto lido será 
publicado e ficará sobre a me
sa. pelo prazo de cinco ses
sões ordinárias, a fim de re
ceber emendas. 

Sobre a mesa. comunicação que 
vai ser feita pelo Sr. 1~ 
Secretário. - -

alheios à realidade do extra
tivismo gumffero da grande re
gião Norte - pois creio que 
não conhecem sequer uma árvore 
gumífera, um pé de seringa ou 

É lida a seguinte 

uma seringueira -, essa porta
ria adulterou a planilha de 
custos que desde há muito era 
um ins-trumento: básico para os 
cálculos de _:preço da goma 
elástica por unidade de peso 
para pagamento aos vários de

-- graus do setor produt 1 vo. Essa 
planilha não·era a realidade; 

Brasília, 22 de outubro de entretanto. tinha sido estuda-
1990 do para estabelecer categorias 

Senhor Presidente, 

De conformidade com os termos 
regimentais, solicito a Vossa 
Excelência determinar as pro
vidências necessárias para que 
o Exm~ Sr._ Senador Antônio A l
ves seja designado para subs--

de preços relacionados com a 
cadeia- produtiva: seringuei
ro, seringalista e beneficia
dores primários do produto, os 
chamados usineiros. 

oS técniCos do rbama. orien
tados naturalmente. ou desavi
sadamente - creio que eles não 

teriam uma atitude impatrióti
ca, seria por 1gnorância mes
.m9; ignorância no sentido de 
nao conhecerem a problemática 
da Amazônia, da economia~ do 
extrativismo da borracha -
pelo cartel de pneumát.icos • 
que se tem manifestado inúme: 
ras vezes no sentido de aca
bar, de uma vez por todas, com 
a borracha da Amazônia: oS 
técnicos ao abandonarem os 
critérios da planilha de cus
to, criaram novos números ale
atoriamente, resultando o úl
ttmo reajuste em verdadeiro 
absurdo. 

Ora, todas as vezes que se 
faziam os reajustes para fugir 
da espiral inflac1onária, os 
cálculos incidiam. proporcio
nalmente, sobre os três seto
res produtivos: seringueiro 
é o homem trabalhador na int.i
midade da floresta; que extrai 
diretamente o látex da serin
gueira; o seringalista- é o 
intermediário, que comerciali
za o produto bruto, recebendo 
dos seringueiros e aviando-os 
nos seringais, levando as mer
cadorias e os utensílios 
necessários à produção da bor
racha; e o usineiro. que rece
be dos seringalistas a. borra
cha bruta em forma de fardos 
ou de pêlo e faz o beneficia
mento primário da lavagem e da 
crespagem - atualmente há mais 
um segmento - para entregar à 
indústria. 

Pois bem, criaram números ar
bitrariamente, aleatoriamente, 
resultando esse reajuste no 
absurdo referido. Todas as ve
zes que se fazia o reajuste 
para fugir da espiral inflaci
onária, como já falei, os três 
setores eram contemplados de 
maneira coerente. de modo a 
não quebrar qualquer elo da 
cadeia produtiva. 

Desta feita, entretanto, Sr. 
Presidente. sem critério al
gum, o Ibama resolveu conceder 
percentagens completamente 
díspares para cada um dos elos 
da cadeia. Assim. resolveu 
conceder 59% de reajuste para 
a borracha produzida pelos se
ringueiro~. o que, aliás, é um 
absurdo. E uma miséria esse 
reajuste, completam_ente i r~e
al. porquantoy mesmo com esse 
reajuste o salário mínimo mé
dio do seringueiro, ainda fica 
em torno de Cr$ 3.000,00 menos 
da metade do salário mínimo 
oficial. Ao beneficiador pri
mário da borracha, o usineiro 
assim chamado, coube apenas 
23% de reajuste sobre o mesmo 
produto. 

Resulta, claramente, dessa 
disparidade. ser econômica e 
-comercialmente inviável a ne
gociação das mesmas mercado
rias com reajustes visivelmen
te estapafúrdios. 
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Como pode o usineiro pagar 
59% de reajuste sobre a borra
cha do seringueiro se lhe dão 
apenas 23% de reajuste para a 
venda do mesmo produto apenas 
usinado, a indústria de pneu
máticos e artefatos de borra
cha? E acabar completamente 
com o usineiro, porque houve 
um aumento de 59% para o se
ringueiro, que não é real, e 
para o usineiro, 23%. Ele tem 
que comprar a borracha do se
ringueiro. ou do seringalista, 
por um preço com aquEil e 
aumento. 

Portanto, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, o reSultado 
dessa ação irresponsável, 
tnconseqOente- diria até cri
minosa seria um crime de 
lesa-pátria, porque atinge 
toda Amazônia, que representa 
2/3 de todo este imenso 
Brasil. 

Segundo informou-me ontem, 
por telefone, o Sr. Armando 
Soares. Presidente oa Associa
ção de Produtores de Borracha 
Natural do Brasil - APBNB, se
diada em Belém, o Estaôo do 
Pará não produziu, no período 
de 15 de março, quando da pos
se do Presidente Collor, até 
esta data, um quilo sequer de 
borracha nativa beneficiada 
para entreQar à indústria. 
Isso signif1ca a morte comple
ta dessa economia. Enquanto 
isso, as importações se fazem 
descontroladamente. Não há 
mais critério, não há mais 
controle sobre a importação 
para a garantia mínima sequer 
do preço da borracha, ·com in
ternações de borracha de ma
neira ilegal e escandalosa. 
Imaginem, Srs. Senadores,- se
gundo o Sr. Armando Soares, 
estamos importando borracha do 
Uruguai. E sabido que o Uru
guai nunca produziu borracha, 
que alguns setores do cartel 
de pneumáticos e artefatos de 
borracha, nomeados pelo Ibama 
como beneficiadores de borra
cha, estão internando borracha 
da Malásia via Uruguai, em de
trimento da borracha nat1va, 
em detrimento dos beneficiado
res de borracha da grande re
gião Norte. 

Segundo ainda as informações 
do Sr. Armando Soares, Presi
dente da APBNB. o contingen

.ciamento de borracha para as 
,necessidades industriais do 
Brasil é da ordem de 26% de 
borracha nacional para 74% de 
borracha importada. 

Com os efeitos da Portaria n 2 

1.515-P, d~ 10 de 8QOSto deste 
ano, a fração bras1leira, se
gundo o informante, caiu para 
22%. A indústria passa, então. 
a não recolher o TORMB - laxa 
de Organização e Regulamenta
ção Oo Mercado da Borracha -, 
no valor correto. A receita da 
TORMB cai de 59 para 23%, fa-

vorecendo. única e exclusiva
mentet o cartel de 
pneumaticos. Isto porque, se 
há um aumento de 59% para a 
borracha bruta, que é a borra
cha dos seringueiros~ e apenas 
um aumento de 23% para a bor
racha beneficiada, a Fazenda 
Nacional só vai cobrar sobre 
os 23%. e não sobre os 59%, da 
importada. 

Sr. Presidente, teço estas 
co~siderações- e não é a pri
melra vez que as faço aqui -
com grande preocupaçao, por
que, viajando nos rios e bar
rancos de nossa região, tive 
oportunidade de entra em con· 
tato com seringueiros, com se
ringalistas, com usineiros. O 
que o Sr. Armando Soares está 
dizendo aqui é o mesmo relato 
de todo esse grande contingen
te de produtores da economia 
gomífera da Amazônia. 

Então, há uma intenção maqui
avélica, há uma intenção do 
earte1 de pneumáticos e de ar~ 
tefatos de borracha de acabar. 
de destruir, de uma vez po~ 
todas, a economia da borracha 
natural. da borracha nativa da 
Amazónia. Eles querem elimi
nar, de uma vez por todas, a 
Tormb, que é a taxa de equali
zação, para podermos livremen
te importar a borracha da 
Malásia pelo preço que eles 
querem. Esse cartel da econo
mia internacional. Sr. Presi
dente, tem seus seringalistas 
na -Malásia, e, portanto; pode 
superfa~urar e subfaturar o 
produto ao bel-prazer, impor
tar a sua borracha lá da 
Malásia e interná-la aqui, fa
zendo o preço que bem 
entenderem. 

Para concluir estas ligeiras 
considerações de minhas preo
cupações. quero dizer que foi 
dado, recentemente, um aumento 
de 150% sobre os derivados da 
indústria da bo~racha. pneumá
ticos e artefatos de borracha, 
enquanto o Gove~no, indiferen
temente, sem qualquer preocu
pação com a economia da Qrande 
região Norte, mantém a borra
cha em preços vis, preços que 
não c~rrespondem a realidade 
mínima da sob~evivência do 
guardião" da Floresta Amazóni
ca, que ainda é o seringueiro, 
perdido no anonimato das matas 
da nossa Floresta tropical. 

Portanto, Sr. Presidente, 
aqui vai o meu alerta e o re
gistro. nesta casa alta do 
País, para que o Senhor Presi
dente creio não estar Sua 
Excelência avisado dessas fa
tos por seus assessores- a-
corde e chame a atenção da SrA 
Tânia Munhoz, Presidente Do 
-Ibama, uma gaúcha de nascimen
to, que," honestamente, segundo 
me consta, confessou não ~n
tender nada de borracha. E a 
Presidenta do Ibama quem está 
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fazendo a política dà 
borracha. Naturalmente este 
fato está sendo aproveitado 
pelos espertalhões das ihdús
trias da borracha, para fazer 
esse assessoramento e 1mplan..: 
tar o caos completo sobre a 
economia do extrativismo da 
borracha na Amazônia. 

Vai aqui, neste meu alerta, 
o meu .apelo para que o Senhor 
Presidente da República·tome 
conhecimento do fato grave que 
estou denunciando mais uma vez 
à Nação, para que não seja co
nivente com o que está aconte
cendo, porque, do contrário, a 
História poderá registrar a 
sua administração, senão cri
minosa. pelo menos desastrosa 
para a economia do nosso Se
tentrião brasileiro~ 

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

O SR.· PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Antônio Alves. 

O SR. ANTÔNIO ALVES (PMDB -
GO. Pronuncia o seguinte 
discurso~) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores em atendimento 
ao ilustre Senador Nelson Car
neiro. Presidente desta Casa, 
estive em Goiânia ~apresentan
do o Senado no sepultamento do 
nosso ex-colega Olavo Pires~ 

Não é fáci 1 a 
partilhar com a 
liares diante 
sucedeu. 

tarefa de com
dor dos fami
do fato como 

Sabemos todos que o crime 
está sendo investigado. 

Mas. Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, eu gostaria de dei
xar agora com V. ExAs, minha 
preocupação sob a forma de 
pergunta: 

- Não é perigoso para a vida 
política brasileira, caso o
corra uma eleição, após o as
sassinato de um candidato sem 
antes de uma conclusão oficial 
de sua causa? 

Quais as conseqüências. 
dentr-o do pl"'o_cesso de consol i
dação democrática vivida neste 
Pa1s, poderiam ter caso haja 
tal precedente? 

Não tenho mais nada a dizer. 
Deixo com V. Ex.a.s tais 
respostas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Wilson Martins. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB -
MS. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. 
Sendores, trabalho jorna1fsti-
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co de boa qualidade informati~ 
va, sem dúvida. foi o que nos 
apresentou a Folha de ~.· 
Paulc no último domingo, d1a 
21 de outubro, a propósito da 
Lei de Imprensa. Aqui está a 
recapitulação da maneira pela 
qual a Lei n~ 5.250, de 1967, 
tramitou e foi aprovada pelo 
Congresso Nacional: 

"Na corrida contra o tempo~ 
- diz a reportagem- 'o Re
lator, Deputado Federal Ivan 
Luz, conseguiu barrar a a
presentação de um 
substitutivo. Foi assim que. 
quinze minutos antes que ex
pirasse o prazo para a vota
ção e recorrendo ao expe
diente do voto de lideran
ças, a Lei de Imprensa foi 
aprovada em Plenário~ 

Essa lei, Sr. Presidente, é 
uma irrisão, é um dos mons
trengos que ainda se acham em 
vigor no Brasil redemocratiza
do. Ela está com seus dias 
contados. 

A Ordem dos Advogados do Bra
sil Tormou uma Comissão. com
posta por advogados ilustres~ 
para a redação de um projeto, 
juntamente com a Associação 
Nacional dos Jornais e a Fede
ração Nacional dos Jornalis
tas. 

Evidentemente, em se tratando 
de matéria da maior relevância 
nacional. não se pode trazer 
esta Casa um projeto sem o de
vido debate, sem o devido exa
me, sem a opinião de entidades 
como essas, que têm grande in
fluência no País, inclusive na 
formação da opinião nacional. 

Entendo, Sr. Presidente, que 
a iniciativa dessas entidades 
deverá, também, o Senado Fede
ral secundá-la através de sua 
Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania - que tem a
trlbuições para estudar e exa
minar essa matéria coletiva
mente, inclusive chamando au
toridades e personalidade da 
vida brasileira para opinar a 
repei to deste assunto , de 
tal modo que esta Casa também, 
desde logo, passe a cogitar de 
maneira séria sobre este 
assunto. 

O trabalho da Folha de S. 
Paulo, além de uma exposição 
inic1a1, dizendo como se en
contra o assunto. traz uma co
letânea de arbitrariedades. 
como chama, aos dispositivos 
que desafiam e ameaçam os 
jornalistas. 

Há também a informação, que 
para nós ,é evidente, de que, 
embora constitua uma lei, as
sim, ameaçadora, ela não pre
serva a honra e a intimidade 
das pessoas. E uma lei total
mente defasada, é uma lei que 
apenas mostra a face má. Nes-
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tas condições. ela precisa ser 
suprimida por uma legislação 
moderna e que cubra devidamen
te a matéria. 

Venho. portanto, a esta tri
buna. Sr. Presidente. para pe
dir a atenção da Comissão de 
Constituição. Uustiça e Cida
dania do Senado Federal para 
este assunto. Embora esta Co
missão esteja sobrecarregada 
com o exame de numerosas leis, 
~ave entretanto, voltar as 
suas vistas para uma assunto 
como este. da maior importân
cia nacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra, ao 
nobre Senador Jamil Haddad, 
como Líder. 

O SR. JAMIL HADOAD (PSS - RJ. 
Como Líder. Pronuricia o se
guinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, todos 
se recordam de que temos ocu
pado a tribuna reiteradamente 
abordando o problema da reces
são que assola o Pais. 

Hcje. Sr. Presidente, lemos 
na primeira pá~ina do UornaL 
do Brasil~ alias. em todos os 
jor·nais, a noticia relacionada 
com a concordata de uma das 
mais trad1cionais casas de co
mérciO -do Brasil, que só no 
Rio de Janeiro possui trezen
tas lojas e doze mll funcioná
rios - as casas PePnambucanas. 

Temos informações~ também, de 
que em São Paulo varias empre
sas encontram-se em situação 
difícil, principalmente em ra
zão da manutenção de juros es
corchantes, na faixa de até 
-ao% ao mês. 

Essa política económica do 
Governo, além de causar um 
grande número de des~~pr~go 
vem trazendo conseouenc1as 
drásticas, porque cada vez há 
menos dinheiro circulante. As 
pequenas. médias e microampre
sas não têm como sobreviver 
sem capital de giro e com ju
ros escorchantes. 

Há o aumento constante do de
semprego, o que levou o Sr. 
Mário Amato, Presidente da Fe
deração das Indústrias do Es
tado de São Paulo, no encontro 
cpm a Ministra Zélia Cardoso 
de Me1lo, ontem, a mostrar as 
preocupações do empresariado 
paulista. Sr. Presidente 
chamavam-nos de radicais quan
do fazíamos pronunciamentos 
relacionados com o desemprego, 
com a recessão e com a situa
ção di ffci 1 em que se encon
tram as indústrias e o comér
cio em termos nacionais. Afora 
este problema sério e grave, 
não poderíamos deixar de enfo
car que a máscara está caindo. 

A saída do Presidente da 
Petrobrás, Sr. Motta Veiga 
traz, perante a opinião públi! 
c~ nacional, um fato que já 
v1nha sendo comentado e tinha
mos denunciado nesta Casa 
Referimo-nos ao Sr. PC - PaulO 
César - tesoureiro da campanha 
do Pre~idente Collor, que. em 
determln~do momento, indicara 
o Secretario de Transportes do 
Ministério da Infra-Estrutura 
e havia encomendado um parecer 
a juristas para que não se fi
zesse concorrência para a rea
lização de obras nas rodovias 
chamadas SOS Rodovias. no va
lor de 12 bilhões. E1e, que 
tinha sido Diretor da firma 
Tratoral era ligado aos gran
des interesses da candidatura 
de Co11or de Me1lo. 

Sr. Presidente. aquele ato 
que permitia a construção das 
obras sem concorrência foi 
anulado. O Sr. Marcelo Ribei
ro, Secretário de Transportes, 
foi exonerado, e~ agora. vemos 
o Sr. Presidente da Petrobrás 
declarar que foi procurado 
pelo Sr. Paulo César tesourei
ro da campanha do Sr. Presi
dente Collor, para que 50 mi
lhões de dólares fossem em
prestados pela Petrobrás ao 
Sr. Wagner Canhedo, que com
prou a VASP do Governo de São 
Paulo. a fim de que ele pudes
se fazer face a compromissos 
assumidos para a privatização. 

Sr. Presidente, a Petrobrás, 
uma empresa de que todos os 
brasileiros devem orgulhar-se. 
em determinado momento · se 
transformaria numa empresa de 
empréstimos~ para que a ini
ciativa privada pudesse assu
mir compromissos relacionados 
com as empresas estatais. Sr. 
Presidente, muita lama foi jo
gada por parte do Sr. Cláudio 
Humberto da Rosa e Silva, 
porta-voz do Palácio do Pla
nalto, contra o Sr. Luís 
Octávio da Motta Veiga, ex
Presidente da Petrobrás. Fica 
bem claro que. mais uma vez. 
aquelas atitudes moralizadoras 
decantadas pelo Governo estão
se tornando claramente confi
guradas como atas meramente de 
jogadas políticas com a mfdia 
eletrõnica. para procurar en
ganar a população brasileira. 

o Sr. Nelson Wedekin -
Permite-me V. exa um aparte, 
nobre Senador Uamil Haddad? 

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. 
exA com toda a satisfação. no
bre Senador Nelson Wedekin. 

O Sr. Nelson Wedekin - Nobre 
Senador Jamil Haddad, esse e
pisódio da Vasp é bastante 
sintomático e muito ilustrati
vo do verdadeiro caráter e da 
verdadeira natureza não só do 
Governo Fernando Collor de 
Me11o como de toda a tese da 
chamada privatização. Nós 

-~ 
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saiba V. ·.Ex a sempre entende
mos que essa discussão da pri
vati2ação é falsa. porque os 
verdadeiros dilemas estão en
tre a eficiência e a não
eficiência o entre aquilo que 
está de acordo com os interes
ses nacionais e aquilo que 
está contra os interesses 
nacionais. Ele é sintomático e 
ilustrativo pela razão simples 
de que a empresa Vasp, priva
tizada, portanto, passada para 
a iniciativa privada, para uma 
suposta infalibilidades efi
ciência absolutamente necessá
ria da iniciativa privada, f'az 
o quê? Na hora que precisa do 
dinheiro, vai recorrer a uma 
empresa estatal, que leva exa
tamente a uma contradição por 
todos os modoS. que precisa 
ser ,registrado, como V. Ex~ 
esta fazendo~neste momento. E 
algo que tambem sempre me pas
sou pela cabeça em cada um 
desses processos de 
privatização. Parece que atrás 
de cada processo de priva~iza
ção está. na verdade, um bom 
neg6cio para a iniciativa pri
vada e sempre prejuízo para os 
cofres públicos e, portanto. 
para a soc1edade. Então, junto 
com esta longa lista de irre
Qularidades. de escândalos de 
um Governo que afirmou que vi
ria para governar como reali
dade. para trazer a este ?ais 
as luzes da boa forma de go
vernar dentro da moralidade e 
da ética, há também esse epi
sódio. que, para mim, é extre
mamete sintomático. Sei qual é 
o pensamento de V. Ex~ a este 
respeito. Faço gosto e questão· 
de reforçar aqul este notável 
episódio, muito sintomático, 
muito ilustrativo. e bom que 
esta Casa e que v. ExA regis
trem. é bom que a opinião na
cional tome conhecimento desse 
fato notável, dessas privati
zações, que, come sempre. aca
bam por beneficiar, na verda
de~ a iniciativa particu·lar, 
os in~eresses privados. Como 
sempre. nós dos Partidos de 
esquerda dissemos o que é pre
ciso fazer no Estado brasilei
ro. Na verdade. não é a sua 
p~ivatização, mas a sua 
desprivatização. 

O SR. uAMIL HADDAD - Nobre 
Sendor Nelson Wedekin, v. Ex 4 

tem lutado, nesta casa, para 
.c:;ue a ver-dade sempre esteja 
presente em todo os ates de 
todos os governos. Fomos opo
sição ao Governo do Presidente 
José Sarney e estamos sendo 
oposição ao atual Governo; 
porque acreditamos que a popu
lação brasileira tem que tomar 
ciencia de todbs os fatos que 
ocorrem. O ·Poder Legislativo é 
diariamente criticado, porque 
é um Poder aberto; já o Poder 
Executivo, com a cobertura da 
mldia eletrônica, ex1be uma 
imagem completamente diferente 
da real idade. 

Nobre Senador Nelson Wedekin, 
veja v. ExA, no ~crnal do 
Brasil de hoje, há o trecho de 
uma reportagem do jornalista 
Marcelo Au1er. que diz o 
seguinte: 

• Reun 1 âo AS nego c i ações 
começaram no primei~o semes
tre, quando Paulo César Fa
rias~ o PC. amigo do P~esi
dente Collor e que Canhedo 
classificou ontem como seu 
amigo há 20 anos, procurou 
Mot-;a Veiga . para propor o 
negocio. Ainda em junho, bem 
antes da aquisi~áo'da empre
sa. por" deci sao de Motta 
Veiga, Canhedo conversou com 
o Presidente da BR Distri
buidora em reunião da qual 
participou também o diretor 
responsável Qela área de a
viação. Sartório. A primeira 
proposta foi U~$ 60 milhões. 
em dinheiro, e a promessa de 
que a Vasp se comprometia a 
adquirir metade de todo o 
combustfvel que consumisse 
na SR Distribuidora. 11 

~r. Presidente. nobres srs. 
~ >nadores. aqui. na revis
ta Veja~ lemos o seguinte: Jo 
carro do Planalto derrapou em 
duas curvas perigosas. na pri
meira uma placa em que se lê 
"Pr6-PC 11 

• na segunda está 
escrito: • 11 Pró-Zél ia-pcu 

Vem a ser o apelido de Paulo 
César Fartas. que ter1a cinco 
empresas. "1 Duas de táxi -aéreo, 
uma de reflorestamento. uma de 
revenda de tratores e uma fa
zenda com oito mil pés de 
coco~ 

E saí por aí, sr~ Presidente, 
mostrando o que Motta Veiga 
declarou sobre o problema do 
empréstimo para a vasp: 

A estridente acusação de 
Motta Veiga não foi a única 
r~ceb1da por ,PC nos ~ntepe
nultimos, penultimos ·e nos 
últimos tempos. Antepenúl
timos: o Banco Central a
briu oito processos adminis
trativos contra ele~ todos 
por ter cobrado duplicatas 
por compras desfeitas por 
sua empresa. a Tratora1, que 
comercializava máquinas, 
tratares e equipamentos. os 
processos foram parar ~a 
Procuradoria Geral da uusti
ça de A1agoas. de lã para 
uma Vara e. por fim, arqui
vados por falta de provas. 
Penúltimos tempos: no eixo 
Rio - São Paulo há um coro 
de empresários trocando his
tórias cabeludas a respeito 
dos métodos de PC para arre
cadar fundos dUra~te e de
pois da campanha/presiden
cial de Collor. Entre esses 
empresários. PC ·tem um ape
lido originado nas histó~ias 
em guadrinhos da Mônica
Cascao, o amigo sujo do pre-
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si dente 
insistência 
Luis Romero 
xecutivo do 
Saúde." 

e repete-se com 
9ue seu i rmão 
e secretário e
Ministério da 

Sr. Presidente, na realidade. 
amigos diletos do Presidente 
Fernando Co11or. como o Depu
tado Renan Calhetros, que o 
chamou de 11 A 1 Capone "d. e o 
Deputado C1eto Falcão. que 
ve1o na mesma tecla,· faze~ 
criticas severas a esse se
nhor. que é o 1nter~ediário de 
uma grande negociata em que a 
Petrobrás - em lugar de fazer 
prospecção para nos tornar. o 
mais rapido possivel. auto
suficiente em matéria de· pe~ 
tróleo, e que está no vermelho 
há muito tempo -. repito, a 
Petrobrás - empresa estatal -
seria uma mera repassadora de 
recursos a uma pessoa fisica. 
para que essa pessoa assumisse 
o controle da empresa aérea do 
Estado de São Paulo. a VASP. 

Estamos apenas fazendo a1guns 
enfoques. Hoje vemos que o 
Presidente do lloyd cai einco 
meses após a posse. quando sai 
pedindo demissão, declara ~ 
seguinte: 

" ... não estar disposto a 
continuar compactuando com.o 
esfacelamento da empresa." 

Parece que a pirâmide está 
desmo~onando. Infelizmente, 
mais uma vez~ a população bra
sileira se ve diante de uma 
séria crise. diante de um ar
rocho salarial nunca visto com 
percentual de demissões nunca 
imaginado e. o que é pior, com 
uma recessão que está levando 
a uma situação difici1 o co
mércio e a indústria nacio
nais. 

Sr. Presidente, eram estas as 
palavras que desejávamos pro
ferir perante a Casa. Faremos 
um estudo mais detalhado dos 
últimos acontecimentos. para 
um pronunciamento mais longo a 
r_--espei to~ 

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

Durante o discurso do Sr. 
~amfl Haddad, o Sr. Pompeu 
de Sousa. 3g Secretárfo. 
defxa a Cadeira da Presfdén
cfa, que é ocupada pelo Sr. 
Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo A
ragão) - Conc~do a palavra ao 
nobre Senador Pompeu de Sousa. 
como Líder do PSDB. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (~SOB -
OF. Como Líder. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- sr. Pre
sidente, Srs. Senadorest hoje 
eu não poderia deixar de vir a 
este plenário falar sobre três 
assuntos. Por isso pedi a V. 
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Exa. Sr. Presidente. que me 
substituísse na Presidência 
para este efeito. PorqUe há 
três matérias jornalfsticas 
que tornam absolutamente in
dispensável que sobre elas se 
faça um pronunciamento. por 
quem de direito. por um homem 
da área que tenha responsabi
lidade histórica com a comuni
cação social neste Pais. 

A primeira matéria foi objeto 
justamente da bela oração do 
nosso nobre Companheiro. o Se
nador Wilson Martins. que dis
correu sobre a magnifica re
portagem da Folha de s. 
Paulo, a propósito dessa supe
radissima. desmoralizadíss1ma 
Lei de Imprensa. gue ainda so
brevive à sua propria morte, 
teima em sobreviver à sua pró
pria morte. Insisto em dizer 
que ela teima em sobreviver à 
sua própria morte porque ainda 
há quem a alegue em pontos ca
pitais que já foram capital
mente revogados. Portanto, a 
lei está derrogadissima pelo 
Capítulo da Comunicação Social 
aa Constituição que nós elabo
ramos, no qual, modéstia à 
parte, tive atuação muito a
cirrada e empenhada. 

Portanto nesse assunto, na 
linguagem jornal i st i ca. na 
nossa linguaguem pro~issional, 
eu ~ui brilhantemente '*furado" 
pelo nosso Colega Jamil Had
dad, sobre o outro assunto, 
esse escândalo da Petrobrás. 
isto é, o escândalo não é da 
~etrObrás, o escândalo é con
tra a Petrobrás, porque se 
pretendeu realizar con~ra a 
Petrobrás; o assalto que se 
pretendeu fazer ao patrim6nio 
nacional. E esse seu jovem 
Presidente, por ter se oposto 
justamente a essa iniciativa 
criminosa, foi demitido e de
nunciou tal assalto de maneira 
clara, explicita e absoluta
mente indisfarçável. 

sr. Presidente e Srs. Senado
res, eu não poderia deixa~ de 
trazer também a este Plenário 
uma matéria jornalística es
tampada na edição de hoje 
do ~ornal de Brasília, que tem 
como título: "Porta-voz reaje 
e cassa jornalist~"-

Essa matéria, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores. está de tal 
maneira impecav~lmente elabo
rada. impecavelmente escrita 
em termos de qualidade jorna
lística, da boa técnica jorna
lística que não há uma palavra 
sequer a se lhe acrescentar ou 
retirar. 

Provavelmente nem todos os 
Srs. Senadores chegaram a to
mar conhecimento dessa maté
ria. eu próprio, normalmente 
não teria dela tomado conheci
mento. porque ando de tal ma
neira ocupado que estou me a
costumando atualment~. a ler 
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os jornais do dia já na parte 
da noite. 

Portanto. passo a ler a maté
ria e talvez. no contextd da 
leitura. faça alguns comentá
rios breves. 

"PORTA-VOZ REAGE 
E CASSA JORNALISTA 

O Porta-voz do Palácio do 
Planalto, Cláudio Humberto 
Rosa e Silva. decidiu cassar 
a credencial de um jornalis
ta da rádio Jovem Pan, de 
São Paulo~ retomando uma 
prática que somente ocorreu 
nos governos militares. 

A credencial do jornalista 
José Carlos Sigmaringa Sei
xas. ~ue cobriu o Palácio do 
?lanalto durante todo o go
verno sarney, foi provocada 
por uma interpelação crítica 
feita pelo jornalista ao 
porta-voz, e que o 
desagradou. O jornalista re
clamou do porta-voz da falta 
de informação no Palácio do 
Planalto, sendo acusado de 
incompetente. Ao reagi~. 
ressaltando que maior incoru
petência que se mostrar in
satisfeito com as informa
ções prestadas pelo porta
voz era a 'a incompetência 
de quem não sabia informar, 
o repórter .. sofreu a 
represália da cassação." 

Justamente eo~que ele, o re
p6rter. no afa de bem exercer 
a sua profissão, reclamou da 
falta de informação, porque 
quem tem como função pública 
informarem nome do Governo, 
embora não falte quem esteja 
prestando informações em nome 
do Governo, autorizado ou não, 
porque esse Governo tem porta
voz por todos o lados. Tem mil 
bocas a falar por ele. 

Encerrado esse parêntese do 
meu comentário, volto ao texto 
da notfcia. 

"Retrocesso 

Essa é a primeira vez, des
de o fim do regime militar, 
que um jornalista tem cre
dencial cassada pelo Palácio 
do Planalto por desagradar 
ao governo. Este mesmo jor
nalista cassado agora pelo 
Palácio do Planalto teve ve
tado o seu pedido de creden
ciamento pelo governo do Ge
neral ~oâo Figueiredo, o úl
timo do regime militar. o 
veto, na ocasião~ foi moti
vado por informes do SNI 
(Serviço Nacional de 
Informações)." 

- Pelo visto, acabou 
mas não na realidade. 
caso. não quero 
divagações. 

no nome, 
Em todo 

fazer 

"~ue classificavam o jorna
lista de ~ativista político 
e líder estudantil incitador 
de greves na Universidade de 
Brasília (UnB)." 

Durante o governo do Gene
ral Ernesto Geisel foram 
cassadas as credenc1ais no 
Pal~cio do Planalto dos jor
nallstas Evandro Paranaguá 
de •o Estado de s' 
Paulon; Carlos Marchi. dÕ 

".Jornal do Brasi1 11 ; e A1e
xandre Garcia. também do 

.JB. 

Até parece uma seleção de 
jorna11stas; os cassados. re
almente, representam uma sele
ção de profisslonais. Tudo 
isso no governo Geisel. 

No caso de Ga~cia, atualmente 
tem ele feito um pouco também 
a vez de porta-voz do Governo, 
quase substltuindo o próprio 
Cláudio Humberto. Ainda hoje, 
na Comissão de Economia do se
nado. durante a exposição da 
Ministra Zélia Cardoso de Mel
lo. comentei com ele: "você 
agora é o verdadeiro porta-voz 
do Governo". Ele disse ~ue 
não. 

Volto ao texto do ~ornal de 
Brasfl ia: 

"No caso de Gare i a. hoje 
diretor da sucursal da TV 
Globo em Brasflia. o SNI ti
nha em seu poder uma foto do 
repôrte~ num carro com o le
treiro '1POC" (Partido 
Operário Comuntsta).b 

Era a acusação que o SNI fa
zia a ele! que ele tinha no 
carro um letreiro, um adesivo 
com as letras "Pocu. 

"Depois de meses sem direi
to ao acesso às dependências 
do Palácio, Garcia conseguiu 
provar que o letreiro da fo
to. na verdade. referia-se a 
PUC (Pontiffcia Universidade 
Cat61ia)." 

Mesmo porque, se ele andasse 
com o letreiro POC, seria um 
débil mental, o Que ele não é, 
absolutamente. E um rapaz 
inteligente. Esse comentário é 
meu e não é da maté~ia. Faço 
justiça ao rapaz. E um rapaz 
inteligente. Naquela época, 
andar com um adesivo - e o 
pior é que nem existia o ade
sivo de uma entidade 
clandestina ... Seria realmen
te. a famosa anedota do espião 
português •. sem fa1ar mal dos 
portugueses. meus ancestrais, 
nossos ancestrais. 

"0 SNI acabou aceitando os 
argumentos do jornalista A
lexandre Garcia, devolvendo
lhe a credencial." 

o SNI foi mais benigno do que 
o atual Governo. 
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formação, é causa fundamental 
de todos os verdadeiros demo
cratas. 

"Mais tarde, Alexandre Gar
cia viria a ser porta-voz do 
mesmo Palácio do Planalto. 
no-governo Figuei~edo." 

Sr. Presidente. 
tem matéria: Dai, verifica-se que ele 

precedentes. Precedentes 
relação ao poder e não em 
lação à subversão. 

volto à 

seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. enviou o supe
rintendente da Sudene, Sr. A
dauto Bezerra. carta-circular 
a todos os Parlamentares deste 
Pafs com referência ao proble
ma da preservação dos incenti
vos fiscais para a Região 
Nordeste. 

em 
r e-

•o General João Figueiredo, 
antes de acelerar o processo 
de abertura democrática, 
contudo, cassaria ainda dois 
jornalistas no Palácio do 
Planalto: Thereza Cardoso, 
do dornal do Brasfl, e Gui
lherme Costa Manso, da 
revista Veja. 11 

Dois exemPlares profisssio
nais, grandes profissionais da 
imprensa. e justamente por se
rem grandes~ por serem de pri
meira ordem, são perseguidos 
pelos regimes autoritários. 

"Durante o governo Sarney 
jamais qualquer jornalista 
Toi sequer ameaçado de ter 
sua credencial cassada pelo 
Palácio do' Planalto, mesmo 
aqueles que adotavam um po
sicionamento mais critico em 
relação ao governo. O porta
voz Cláudio Humberto é a 
primeira autoridade a provo
car esse tipo de confronto 
com jornalistas. após a re
democratização do País~u 

E v. Ex 4 s, Sr. Presidentes e 
srs. Senadores devem ter ouvi
do a entonação com que pronun
ciei a palavra Autoridade. com 
letras maiúsculas e separadas 
umas das outras. 

"Protestos 

O Sindicato dos Jornalistas 
do Distrito Federal. segundo 
seu presidente, Bartolomeu 
Rodrigues, foi surpreendido 
pela atitude do porta-vez do 
p~esidente Collor e emitiu 
nota oficial criticando du
ramente a atitude de Cláudio 
Humberto. Alertou o Governo 
dos riscos inseridos nesse 
tipo de precedentes, que põe 
em risco até mesmo o êxito 
do pacto social desejado 
pelo governo. 

Na carta que enviou ao di· 
reter de Jornalismo da Rádio 
Jovem Pan. Fernando Vieira 
de Mello, informando a cas
s~ão da credencial do re
pórter José Carlos Sigmar1n
ga Seixas (irmão do Deputado 
Luiz Carlos Sigmaringa Sei
xas - PDS - DF) ••• " • 

Aqui está PMOB -DF. mas o 
correto é PSOB- DF. Aliás, a 
liQação de família não importa 
no caso, pois trata-se de um 
jornali~ta, seja de que parti
do for, ,seja de que ideologia 
for. Preservar a l~.berdade de 
imprensa, a 1 iberdaoe ,de . in-

alega con
reiteradas 
comporta-

" ... o por~a-voz 
tra o reportar 
manifestações de 
mento agressivo.• 

..... O documento 9 na verdade, é 
Ao referi~-se a este tre- dirigido a toda consciência 

cho. a nota do Sindicato dos nacional e está redigido em 
~ornalistas do Df assinala linguagem sóbria, concisa, mas 
~ue o porta-voz "não só de- extremamente incisiva. Não há 
monstrou despreparo no rela- nessa carta-circular qualquer 

, cionamento com a imprensa. apelo emocional ou refe~ências 
como agrediu covardemente às multid5es esquálidas que 
~oda a classe. cuja lembran- vegetam nos guetos insalubres 
ça desse tipo de expediente das grandes cidades do 
~ementa os anos negros da Nordeste. Não há nenhuma quei
censura dos regimes xa. nenhuma recriminação. ne
hlilitares". O jornalista nhuma referência às injustiças 
Uosé Carlos Sigmaringa Sei- sociais históricas a que tem 
xas também divulgou uma car- sido submetido o Nordeste. 
ta aberta. onde considera o 
ato do porta-voz de caráter 
"autor i tá ri o e fase i ta". 

O Presidente da República 
·em exerc{cio, Itamar Franco, 

foi notificado ontem do 
ocorrido. Hole, às 16h30min. 
ele recebera em seu gabine
te. para tratar do assunto, 
o Presidente do Sindicato 
dos vornalistas do DF, Bar
tolomeu Rodrigues; o presi
dente da Federação Nacional 
dos Uornalistas FENAU, Ar
mando Rol lamber~; e o presi
dente do Comite de Imprensa 
Tancredo Neves, do Palácio 
do Planalto, Hel ival Rios." 

Ai' termina 
de Brasília. 

··.• 
a nota do ~ornal 

Quero acrescentar que me as
socio a esta comissão e só não 
estaria, daqui a pouco mais de 
uma hora no Palácio do Planal
to, integrando-a, porque só 
tomei conhecimento do fato ho
je, através da leitura 
do Jornal de Brasília. Mas 
passo a integrá~la de maneira 
absolutamente sem reservas~ 
porque os verdadeiros prof1s-· 
s1onais da informação correta. 
da informação digna, da infor
mação decente, da informação 
limpa e honesta têm o dever de 
bater na porta do Poder para 
que este não impeça que a voz 
da opinião pública seja trans
mitida à própria opinião 
pública. se isso começar a a
contecer, Sr. Presidente, o 
regime democrático começará a 
ruir neste País. 

Era q que desejava dizer, Sr. 
Presidente. (Mui t~ bem!)// . 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo A
ragão) - COncedo a palavra --ao 
nobre Senador Marcondes Gade
lha, que falará pela Lideran
ça. 

O SR. MARCC)NDES GADEI,.HÁ ( ~f~ 
- PB. Como L 1 de~.· )Peo~néi a o 

Não~ Sr. P~esidente, ~rata-se 
muito mais de uma análise de 
custo e beneficio da prese~va
ção dos iheentivos fiscais, 
uma análise enxuta muito ao 
gosto da tecnocracia de todos 
os tempos. Portanto, não se há 
de negar propriedade na lin
guagem apresentada pelo Sr. 
superintendente. o importante 
é que a linha de argumentação 
é simplesmente ir~espondível. 

Vejamos a pauta de benefícios 
apresentada pelo Sr. Superin
tendente em 4 ou 5 parágrafos. 

Em primeiro lugar, a Sudene é 
responsável pela criação de 
mais de dois milhões e qui~ 
nhentos~mil empregos diretos 
ou indiretos. Em segundo lu
gar, o refOrço das receitas 
estaduais, através do recolhi
mento de ICMS, pelas empresas 
incentivadas, o que representa 
66% desse tributo pela indús
tria regional. Depois, o in
cremento da arrecadação de 
IPI, onde as empresas lnCenti
vadas representam 57% do total 
arrecadado do Nordeste. Há, 
ainda, Sr. Presidente, a devo
lução. em forma de impostos 
(ICMS + IPI) dos recursos re
presentados pela renúncia 
tributária, em favor do Nor
deste, em valor correspondente 
a 4,5 vezes o orçamento anua1 
do Finar. Finalmente, o incre
mento das exportações de pro
dutos industrializados, que 
passaram de 24%, em 1972, para 
66,7%. em 1987. Tudo isto sem 
falar. é claro. na pr6pria di
namização da economia regio
nal. através da expansão do 
Produto Interno Bruto. a uma 
taxa média anual de 5,7% ao 
ano, do Produto .Ind~strial a 
6,2% ao ano e da transformação 
e diversificaçã~ da própria 
base i,ndustri a 1 da Regi ao. 

Vej~mos, ago~a. Sr. Presiden
te, qual o custo de todos es
ses resultados. Vejamos a 
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quanto sai para a Nação toda 
essa gama de vantagens que tem 
mantido a Região Nordeste, de 
alguma forma. à tona, dentro 
do processo de desenvolvimen: 
to. Há de se pensar que e 
des~ejada uma fábula pela cor
nucópia do poder na Região 
Nordeste. Há de se pensar, Sr. 
Presidente, que rios de di
nheiro irrigam essa Região de
pauperada secularmente. o cus
to anual dos incentivos fis
ca fs. de todos esses benef f
cios é importante ter-se 
isto presente, porque as dis
torções são muito freqüentes, 
trazidas por certa imprensa, 
desinteressada em progresso 
substantivo para a Região 
Nordeste- é de 20 bilhões de 
cruzeiros. Este era o oççamen
to do Finar há um ano. E pre
ciso ter uma idéia de grandeza 
do que é que isso significa. 

Este Pais tem um PIB de 350 
b11hões de d61ares. no mfn1mo~ 
e 20 bilhões de cruzeiros não 
representam nem uma quarta 
parte disso, nem uma décima 
parte disso. nem uma vigéssima 
parte disso, Sr. Presidente. 
Vinte bilhões de cruzeiros não 
são 20 bilhões de d61ares, não 
são sequer um bilhão de 
d61ares. Vinte bilhões de cru
zeiros são apenas 200 milhões 
de dólares. Este é o total de 
investimento na Região Nordes
te para manter um parque pe
troquimico, para manter indús
trias de base. para manter in
dústrias tradicionais para 
renovar o processo agrÍcola na 
Região, para dar mais tecnolo
gia aos campos, para dar mais 
produtividade, enfim, a toda 
essa Região de um milhão e 
meio de quilómetros quadrados. 
com cerca de 40 milhOes de 
habitantes. A participação do 
Nordeste corresponde a apenas 
16% de todos os incentivos 
concedidos pela União à ini
ciativa privada no presente 
exercício de 1990, enquanto a 
participação do Sudeste-, a Re
gião mats ~ica. alcança 37,8%, 
ou seja, mais de duas vezes 
mais do que o Nordeste recebe. 

Tomando como ~eferência o Or
çamento do Pais, lembro-me. 
s~. Presidente, que o orçamen
to do Finar representa apenas 
1% de toda a rece·i ta 
tributária da União. Como aca
bei de falar, ·menos de 0,1% do 
Produto Interno Bruto deste 
Pais. Para termos uma idéia da 
hipocrisia que viceja neste 
País, no momento, lembro-me de 
que. há pouco. tempo. os paises 
pobres, os pa1ses subdesenvol
vidos enviavam as suas queixas 
à ONU, porque os países ricos 
estavam repassando apenas 0.8% 
do seu Produto Interno Bruto 
para os paises periféricos, 
para os países pobres. e não 
1% como era recomendação da 
Organização das Nações Unidas. 
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çra. Sr. Presidente, se exi
g1mos. se reclamamos. durante 
tan~o tempo, que os paises ri
cos repassavam menos de 1% do 
seu PIB a titulo de ajuda a 
fundo perdido, de ajuda sem 
retorno; veja quanta hipocri
sia existe em protestar contra 
o ~epasse de menos de 0,1% 
dentro do Pafs para a região 
mais pobre, mais sofrida, mais 
deprimida, para que ela possa 
ter alguma perspectiva. alguma 
esperança. 

O Sr-. Mauro Benevides 
Permite-me v. Ex• um aparte. 
nobre Senador Marcondes Gade-
1 ha? 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Ouço V. Ex.a 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador Marcondes Gadelha, an
tes mesmo de receber uma cor
respondência semelhante a que 
lhe foi endereçada pelo Supe
rintendente da Sudene, Sr. A
dauto Bezerra. eu já ocupara a 
tribuna do Senado Federal para 
defender a preservação do Fi
nar e do Finam, embora admi
tindo que alterações pudessem 
ser introduzidas na 
sistemática vigorante. Diria 
mais a V. Exa aquele nosso 
pronunciamento, com o apoio, 
através de apartes. de ilus
tres colegas desta Casa. re
percutiu intensamente na nossa 
região. fazendo com que lide
ranças empresariais. políticas 
e comunitárias também se er
guessem em defesa do Finar, 
sensibilizando as autoridades 
governamentais para que garan
tissem a permanência deste 
fundo na atual estrutura de 
Governo, como instrumento, me
canismo de fome~to capaz de 
acelerar ·o desenvolvimento 
regional. Recordo que, defen
dendo o Finam. ocupou a tribu
na da Casa o Senador- Odaci r 
Soares, o que fez com que 
sornássemos nossos esforços, 
Norte e Nordeste, duas áreas 
reconhecidamente carentes. 
como destacou V. Ex~ em rela
ção ao Nordeste, a fim de que 
garantíssemos exatamente a 
preservação do Finor e do 
Finam. Creio que nesse estágio 
da discussão em torno do Finar 
já somamos adeptos. Acredito 
mesmo "qlle o próprio Presidente 
da República não tenha admiti
do qualquer investida que re
presente a extinção pura e 
simples do Finar. V. Ex~ está 
cien_te e recordado de que, 
quando~ através de uma medida 
provisoria, se pretendeu, em 
março passado. extinguir o Fi
nar, houve uma reação justa. 
vigorosa e enérgica. das re
presentações do Norte e do 
Nordeste. o que deu lugÇ~r,· e·
xatamente a uma protelação 
para reexame dessa matéria. 
garantindo--se, até aqui, a e
xistência do Finor. A presença 
de ,V. Ex.a na tribuna, neste 

instante, é indiscuttve1mente 
oportuna e contribuirá para 
qu~ as autoridades governamen
ta1S se sintam motivadas so
bretudo aquelas da área de E
conomia, Fazenda e Planejamen
to, a sustentar essa posição 
qu~ tem sido defendida pelo 
proprio Presidente Fernando 
Collor. 

O SR. MARCONDES GADELHA
Muito obrigado a V. Ex4 • nobre 
Senador Mauro Benevides. por 
esse aparte tão oportuno. es
clarecedor e enriquecedor para 
esta discussão que estamos 
suscitando. V. Ex~ é um dos 
campeões dessa causa. v. Ex~ 
tem dedicado toda a sua vida 
parlamentar à luta em favor do 
Nordeste. pela melhoria da 
qualidade de vida nessa Reg
ião. pela abertura de perspec
tivas para o Nordeste. e~fim, 
para criar espaço para o homem 
nordestino. V. exa esteve como 
político. à frente de um dos 
órgãos responsáveis pelo de
senvolvimento do Nordeste. e 
sabe o quanto o próprio Banco 
do Nordeste tem sido de al~uma 
forma beneficiado pela exis
tência do Fundo de Desenvolvi
mento do Nordeste. O F i.nor 
conta como seu agente repassa
dor, como seu agente financei
ro. o Banco do Nordeste. que 
tem prestado servfços 
extraordinários à vida finan
ceira de toaa a Região. além 
de abastecer o Nordeste com 
estudos substanciais sobre a 
conjuntura .e prospecy§es para 
o futuro da nossa reg1ao. · 

o Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador Marcondes Gade1ha. a
penas uma breve intervenção. 
Eu diria a V. ExA que, a n1ve1 
de Governo. depois de se apro
fundar na questão norde'st i na. 
o próprio Secretário do Desen
volvimento Regional, Dr. Eg
berto Baptista. assumiu uma 
postura de defesa do Finor. o 
que sistnif1"ca diZer que, além 
do Pres1dente Fernando Co11_or, 
que inadmitiu qualquer tenta
tiva de extinção pura e sim
ples desse Fundo o próprio 
Secretário do- Desenvolvimento 
Regional, debruçando-se sobre 
essa problemática, já se mani
festou francamente receptivo 
aos apelos Que objetivam pre
servar o ~i nor .na estrutura 
financeir.a do País. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Sem 
dú-vida. nobre· Senador Mauro 
Benevides. as informações que 
nos Chegam da área de Governo 
são muito alentadoras. são 
muito animadoras. Efetivamen
te, desconheço qualquer deten
tor de carQo público. ou de 
posto de representação ou de 
posição de decisão neste País 
que possa,' em .sã cansei ênci a. 
opor-se à preservação do meca·
nismo dos incentivos fiscais e 
à existência do próprio F"inor. 
A própria demonstração~ trazida 
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pelo Superintendente da Sudene 
colocaria em xeque qualquer 
Objeção neste sentido. 

OU bem. Sr. Presidente. se 
aceita a preservação do finar. 
ou. então. há que se contestar 
esses números trazidos pelo 
Superintendente Adauto Bezer
ra. ou. pelo menos. temos que 
demonstrar a sua desimportãn
cia ou a sua falta de signifi
cação. 

O Sr. ÁUreo Mello- Permite
me V. Ex4 um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Só 
um instante, nobre Senador. 

Gostaria de saber se não tem 
importãnc1a a criação de 2 mi
lhões e 500 mil empregos dire
tos ou indiretos na Região 
Nordeste. Eu gostaria de saber 
se não tem importância a par
ticipação das -emp~esas incen
tivadas com 66% da arrecadação 
pela indústria regional. Eu 
gostaria de saber se não tem 
tm~ortância, Sr. Presidente, a 
própria taxa de cresclmento do 
Produto Interno Bruto da Re
gião, à razão de 5,7% ao ano. 

;Ouço V. Exa. nobre Senador 
Aureo Mello. 

O Sr. ÁUreo Mé11o- Nobre se
nador Marcondes Gadelha, o in
forme que tenho é de que so
mente o Sr. Secretário Egberto 
Baptista é guem vem lutando 
pela manutenção do Finam e do 
Finor. e que a orientação da 
Ministra Zélia é no sent1do da 
extinção desses do1s órgãos. A 
verdade é que nós, da Amazô
nia~ e V. ExAs, do Nordeste. 
precisamos estar unidos no 
sentido de manter esses dois 
organismos atuantes em favor 
das nossas regiões, e fazer 
com que aquilo que inspirou a 
legislação que criou esses ór
gãos venha a tornar-se cada 
vez mais realidade efetiva em 
prol da nossa gente e da nossa 
terra. 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Muito obrigado a V. Ex 4 , nobre 
Senador Aureo Mel lo. V. Ex.a 
coloca com muita precisão: a 
ameaça que nos alcança neste 
momento, no Nordeste, alcança 
também a ReQião Norte. porque 
também o F1nam se encontra 
ameaça~o. 

A convocação de V. Ex~ para 
que ce~remos fileira e venha
mos a criar uma espécie de 
cruzada, nas duas Casas do 
Con~resso, em favor da preser
vaçao do mecanismo de incenti
vos fiscais, cala fundo na 
bancada nordestina. V. ExA há 
de ter o nosso apoio. a nossa 
parti c 1 paç"ão mais empeAhada. 

O Sr. Afonso Sancho - Permi --
te~me V. Exa um aparte? 

O SR. MARCONCES GADELHA- Ou
ço V. Ex~. nobre· Senador Afon
so Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho -Real
mente, Senador Marcondes Gade
lha, nós. do Nordeste e do 
Norte, somos muito mal e com
preendidos por nossos patri
cios de outros estados. on~e 
tudo lhes favorece. Vimos com 
que sacrifício, com que luta 
foram aprovadas aqui as ZPEs. 
Houve uma verdadeira guerra 
contra a criação dessas insti
tuições, que s6 benefícios 
trarão para uma região 
subdesenvolvida. Agora. arma
se de novo outro esquema, ~o 
sentido de se prejudicar o Fi
nar e o Finan. Realmente os 
dois órgãos, no meu modo de 
v~r. necessita de refo~mula
çao, porque desde a sua funda
ção isso só aconteceu quando 
saiu do 3.418 para Fundo de 
Investimentos. Torna-se neces
sário que nós, do Nordeste e 
do Norte do Pafs, esperemos a 
mensagem do Governo, que, se
gundo estou informado. chegará 
até o dia 30 deste mês, e que 
as duas bancadas. do Norte e 
do Nordeste, se reúnam, porque 
têm condições suficientes para 
modificar qualquer fato que 
venha a prejudicar essas duas 
instituições. Esses números a 
que V. Ex4 se referiu- estou 
aqui também com um documento 
enviado pelo Secretário do De
senvolvimento Regional - são 
somente números indiscutíveis. 
Hoje. o Fundo de Investimentos 
do Nordeste- não posso· dizer 
o mesmo do Finam, porque não 
es~ou a par - todos os anos 
proporciona arrecadação de im
postos, proporciona mão-de
obraL proporciona serviços à 
regiao que não correspondem a 
esses valores ínfimos que V. 
Ex~ citou e que. comparados 
com o orçamento, não têm valor 
significativo. Assim sendo. 
estou plenamente solidário com 
V. ExA pelo pronunciamento que 
faz. e quero dizer que vamos 
aguardar a Mensagem. para cor
rigir qualquer distorção que 
venha a prejudicar essa região 
tão sofrida. sofrimento esse 
tão extravasado, especialmen
te. nessa imprensa do Sul. Mas 
ningué~ vê que aguele sofri
mento e quase cont1nuo. o so
frimento de uma Região que não 
tem como s9breviver se não 
houver investimentos, e essas 
pessoas não vêem, não enxergam 
isso. O que seria hoje das re
giões outrora pobres dos Esta~ 
dos Unidos se não tivessem 
tido investimento maciço do 
gove~no central para que se 
desenvolvessem? Vamos. portan
to, aguardar a mensag.~m e tra
balhar ~como se dl~ vulgar
mente- em cima dela, \para que 
possamos corrigir qualquer de
ficiência. qua~~uer distorção 
que ela venha a ~er. 

\ 
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O SR. MARCONDES GADELHA - No
bre Senador Afonso San-cho. 
concordo com v. Ex 4 Devemos 
aguardar esperançosamente o 
envio da Mensagem. Devemos 
confiar, que, afinal de con
tas .haverá de preva1ecer o 
bom'senso e a lógica. Não há 
por que destruir esses ~ca
nismos que foram conceb1dos 
com absoluta argúcia e compe
tência e, sobretudo. deram 
provas de eficiência. mostra
ram resultadOs. ao longo dos 
anos. aqui dentrç e fora do 
Pais. Mesmo em pa1ses ricos. 
como v. ExÃ referiu. no ca~o 
dos Estados Unidos. ou no p~1s 
que suponryo tenha ~iço o cr1a: 
dor da ideia. a Ital1~. as _a 
p1icações de incent1vos fls
cais na região mais pobre. _o 
mezzogiorno italiano. tem 
p~oduzido resultados extrao~
dinários e deram uma elevaçao 
de nível social a to9a a re
gião sul daquele pa1s. us~~os 
os conhecimentos e a exp~r~en
cia italiana e. aqui, Utll,za
mos também Tecan~ sm~s 
próprios. Isso nos da o dl~e!
to de pensar que u~a refl~xao 
nos pode levar a necessar1a 
reformulação. Não quer~mos 
também que esses ince~t1yos 
tenham uma caracter1st1ca 
hierática. sagrada, absoluta
mente intocável no seu modus 
operandi. 

Sr. Presidente. referi~o-nos 
apenas à filosofia dos ,ncen
tivos fiscais. Esta deve ser 
preservada, custe o que 
custar. Correções, refo~mul~
ções. melhoria. fisca1~z~çao 
maior busca de mais eflclén
cia, iudo isso é perfei~amente 
compreehsível. Hoje. o 1nstru~ 
mental de análise colocado .9 
disposição dos té~nicos Ja 
permite uma elaboraçao melhor 
desses mecanismos. Entretanto. 
a filosofia. a idéia de que 
recursos devem ser repassados 
para regiões mais pobre§. es
ta, Sr. Presidente. nao pode 
ser abolida. sob pen~ de 
criarmos dificuldades ate mes
mo à criação de um vasto mer
cado comum interno dentro do 
País, que é o objetivo _maior 
desses mecanismos. O nlvela
mento faz com que o poder de 
compra dessa região-aumente e 
possamos receber bens e merça
dorias do centro-sul _do Pa1 s. 
que se beneficia tambem: Bens 
de çapital são invest1dos na 
Região Nordeste, por ~mpres~s 
do Sul do País. que la tam9em 
tem um mercado cativo .. Enf1m. 
há retorno para a propria U: 
nião dos investimentos la 
~plicados. 

.O Sr. Marco Macíel Senador 
-M~rcondes Gade1ha. concede-me 
v. Ex~ um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA 
Com muita honra. nobre Sena
dor. 
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O Sr. Marco Maciel - Senador 
Marcondes Gadelha, ouço com 
muito interesse o discurso de 
v. Exa que fere tema que con
sidero, além de muito atual. 
extremamente importante para o 
desenvolvimento do Pafs. Não 
consigo conceber desenvolvi
mento nacional se não cogitar
mos de resolver a questão 
norte-nordestina. Isto e, con
tinuo acreditando que falar em 
desenvolvimento do Norte
Nordeste é falar em desenvol
vimento nacional. Para mim, o 
desenvolvimento dessas regiões 
não é uma questão regional, é 
uma questão nacional, e das 
mais relevantes, porque não 
consigo ver uma nação desen
volvida e justa com milhões e 
milhões de brasileiros vivendo 
no pauperismo, com 1/~ da ren
da per captta do Sul
Sudeste. Por isso, cumprimento 
V. Ex~ pelo discurso que pro
Tere na tarde de hoje, ferindo 
a questão regional e, de modo 
especial~ abordando a questão 
dos incentivos fiscais regia
na is. Não apenas em meu nome 
pessoal como. certamente, em 
nome também da bancada, V. Ex~ 
expressa o sentimento do nosso 
Partido. Evidentemente não po
demos admitir, sequer, que o 
Nordeste e o Norte possam, de 
uma hora para outra, perder 
mecanismos tão importantes de 
desenvolvimento, de alavanca
Qem do seu processo de cresci
mento como são os incentivos 
fiscais, o Finar e o Finam, 
como são chamados desde a re
forma que se realizou no 1ni
c1o da década de 70. Por outro 
lado, meu caro Senador Marcon
des Gadelha, o nosso sentimen
to aqui , no Senado, que é a 
Casa da federação, deve ser 
sempre no sentido de que. esses 
incentivos sejam preservados, 
até que se reveja todo o pro
cesso de desenvolvimento do 
nosso Pais. Eu. inclusive, de
fendo a tese de que devemos 
repensar, por exemplo, a ques
tão nordestina, as politicas 
do Governo federal para a 
região. No entanto, não pode
mos antes de repensar e adotar 
novas providências~ suprimir 
os incentivos fiscais, que não 
são os mecanismos ideais, en
quanto instrumentos de promo
tores de desenvolvimento, mas 
sem eles certamente a situação 
do Nord~ste.se agravará, e se 
agravara mu1to.·Por isso, faço 
coro com V. Ex4 no sentido de 
mantermos esses incentivos? de 
lu'tarmos para que eles possam, 
conseqüentemente, produzir os 
resultados que deles todos es
peramos. para que o Norte e o 
Nordeste continuem a crescer, 
se possfvel, a taxas mais al
tas do que o centro-sul do 
Pais, de sorte a que reduzamos 
85 disparidades que ainda nos 
separam das regiões mais 
ricas. 
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O SR. MARCONDES GADELHA - No
bre Senador Marco Maciel, V. 
ExA chegou à essência do 
problema. Tudo, na verdade, é 
uma questão de enfoque. de vi
são do problema. 

Existem aqueles que ainda co
locam a questão nordestina 
como destacada do contexto na
cional. como sendo o Nordeste 
um compartimento estanque em 
relação ao todo nacional, como 
sendo uma peça solta dentro do 
contexto politico, social e 
econOmico do Pais. Como V. 
Exi. entendemos que a questão 
nordestina é .nacional. é uma 
questão de desenvolvimento 
global; e desenvolvimento não 
significa apenas crescimento 
económico, apenas crescimento 
vegetativo. mas significa a
bertura de oportunidades, me
lhoria de qualidade de vida. 
mais empregos, mais perspecti
vas para_ ~ado ·o conjunto da 
nacionalidade. inclusive, e 
sobretudo, para aqueles que 
neste momento se encontram à 
margem do processo de desen
volvimento, como é o ca~o do 
Nordeste e da região Norte. 

É preciso. então, encarar 
esta questão nordestina como 
sendo um problema prioritârio 
de uma questão nacional, e não 
apenas um caso à parte, deslo
cado do eixo das discussões e, 
sobretudo, do eixo do poder. 

O Sr. Mário Maia- Permite-me 
V. Ex~ um aparte, nobre Sena
dor Marcondes Gadelha? 

O SR. MARCONDES GADELHA -, 
ouço V. ExA, nobre Senador 
Mário M~aia. 

O Sr. Mãric Maia - Nobre se
nador Marcondes Gadelha. v. 
Ex~ está ferindo um problema 
de crucial importância para 
nós~ do Norte e do Nordeste, 
porque este Governo parece que 
prima por se mostrar indife
rente a problemática dessas 
regiões, nessa ânsia reformu
lativa em que está de ser o 
dono da verdade, de que tudo 
estava errado e que ele se 
propõe a tudo consertar com 
eficiência, resultando, muitas 
ve2es, essa ânsia de reformu
lação em verdadeiros desas
tres. Ainda há pouco, no meu 
pronunciamento no infcio da 
sessão, registrava o caos em 
que se encontra a economia da 
Borracha na Amazônia. Pois 
bem, por culpa dos técnicos 
encarregados da reformu~ação 
dos preços da borracha, isto 
é, equalização entre o preço 
da borracha importada e da 
borracha produzida na Amazô
nia, a TORMB - que é uma taxa 
de recolhimento da diferença 
entre a borracha importada, a 
borracha bruta, e a borracha 
bruta natural nossa, a TORMB -
taxa de Organização e Regula
mentação do Mercado da borra-

cha, criada pela Lei nA 5.227 
de 18 de janeiro de 1967 ~ 
TORMB está completamente 
d~sfigurada. O Governo -~ que 
ha muito vem recolhendo essa 
Taxa, que teria a finalidade 
de ser investida em benefício 
da borracha nacional, com a 
formação de seringais de cul
tivo. e a melhoria das técni
cas na produção da borracha 
natural e está comple~amente 
desvirtuada -. o Governo acaba 
de criar um verdadeiro caos 
corrigindo, de forma irreal: 
os preços da borracha nos 
vários segmentos dos setores 
produtivos. Portanto. solida
rizo-me com V. Ex~ neste pro
nunciamento que faz. protes
tando contra a extinção que se 
venha a fazer do Finar e do 
Finam, chamando a atenção para 
esse fato crucial em que se 
encontra a economia da borra
cha na Amazônia, completamente 
fora do interesse do atual Go
verno, como demonstrado até 
agora. 

O SR. MARCONDES GADELHA - No
bre Senador Mário Maia, consi
dero perfeitamente perLinente 
a observação que diz respeito 
ao desenvolvimento regional da 
Amazônia e cujos problemas são 
da mesma natureza; mudamos a
penas de coordenadas geo~ráfi
cas+ mas os problemas sao, em 
última análise. semelhantes, 
pois somos sócios do mesmo in
Tortúnio e da mesma indiferen
ça do Poder Central. 

Sr. Presidente, encerro estas 
palavras fazendo minhas as ra
zões finais do Superintendente 
da Sudene, Adauto Bezerra, e o 
seu apelo no sentido da pre
servação do sistema de incen
tivos fiscais para o desenvol
vimento regional do Nordeste, 
até com os aprimoramentos que 
se fazem necessários, desde 
que permitam garantir a conti
nuidade do·crescimento regio
nal, e desde que não haja a 
absolescência dos projetes que 
verificamos neste momento. Há 
evasão de técnicos e, sobretu
do. a mingua de esperança para 
a região e o inlcio de perda 
da própria credibilidade da 
entidade. 

Temos lá, neste momento, 900 
projetes, pelo menos, aguar
dando recursos para a efetiva 
implantação e não há a menor 
condição de tocá-los. de se
guir com eles adiante. O mini
mo que se pode fazer. o mínimo 
que esta Nação pode fazer ,Pelo 
Nordeste, neste momento. e nao 
destruir o que foi feito até 
agora. 

Durante o discurso do Sr. 
Marcondes Gadelha, o Sr. Ro
naldo Aragão, deixa a cadei
ra da presidência. que é o
cupada pelo Sr. Pompeu de 
Sousa, 3Q Secretário. 

' 
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Durante o discurso do Sr. 
Marcondes Gadelha, o Sr. 
Pompeu de Sousa, 32 
Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupa
da pe1o sr. Nelson Carneiro. 
Pl"esfdente~ 

COMPARECERAM MAIS OS SRS. 
SENADORES: 

~Mário Mata - Nabor Júnior -
Aureo Mel lo- Rona1do Aragão
Amir Lando- Carlos Patrocfnio 

O 'Vedembargador 

- Antônio Luiz Maya - Hugo Na
poleão - Mauro Benevides -
Marcondes Gadelha - Humberto 
Lucena - Raimundo Lira - Ger
son Camata- Hydekel Freitas
Nelson carneiro - Severo Gomes 
- ~ernando Henrique Cardoso -
Mauro Borges - Iram Saraiva -
Márcio Lacerda - Rachid Salda
nha Oerzi - José ~ogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Encontra-se na casa o 
Sr. Amir Francisco Lando. su-

DIMAS RIBi.:IRO DA FONSECA 

plente convocado para preen
cher a vaga oeorrida na Repre
sentação do Estado de Rondô
nia. em face do falecimento do 
S~. Senador Olavo Pires. 

o diploma de S. Ex• foi en
caminhado à Mesa e será pu
blicado de acordo como dis
posto no Regimento Interno. 

É o seguinte o -diploma en
caminhado à Mesa: 

'Regional Eleitoral de 'Rond6nía, udando daJ afríbuíçõed que lhe dão con/eríclaJ pelo 

artigo 215 da Código EleitoraL- f2eí 11.0~>lf.~~'S0- de 15 de jul.f;o de 1965 .:.. e tendo 

em vídta o que conJta da ata .geral da <écdfj;;- ~~dl~ada 11~ dia- 12 DE D~z~~;o ~E 1986 , 
~-.....~.;._.~-~ 

quando /oram proclamado& o& re.dultadoJ do 7JC:ito de 1s DE NaVEI<SRa DE 1986 expede o 

predarfe díploma de l~ SUPLESTE DE SENADOR a AMIR FR.i\l<CISCO LANDO 

que C011COrreu <fOb Q legenda d "- COLIGAÇli.o "'rANCREDO NEVES" (PMDS e PSC) 

'Po-rto '7Jelbo; 18 de DEzEMBRo de 19 86. 

- ~,~:<{€)"~ ~,:._.::.__ 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) - Designo os Srs. Sena
dores José Fogaça, Ney Mara
nhão. Mário Maia e Jamil Had
dad para comporem a comissão 
que deverá introduzir S. Ex~ 
no plenário, a fim de prestar 
o compromisso regimental. 
(Pausa.) • 

Acompanhado da comissão, o 
Sr. Amir Francisco Lando dá 
entrada no recinto, prestando 
junto à Mesa o seguinte com
promisso regimental: 

"Prometo guardar a Consti
tuição Federal e as leis do 
Pais. desempenhar fiel e le
almente o mandato de Senador 
que o povo me conferiu e 
sustentar a união. a inte
gridade e a independência do 
Brasil." 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Declaro empossado Se
nador da República o nobre Sr. 
Amir Francisco Lando, que 
integrará, no Senado, a Repre
sentação do Estado de Rondôni
a. 

A partir deste momento, S. 
ExA passará a participar dos 
trabalhos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson ca,
neiro) - Sobre a mesa, comun1-
cação que será lida pelo Sr. 
1.A. Secretário. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a 
Vossa Excelência~ à vista do 
disposto no art. 7A do Regi
mento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do 
Estado de Rondônia, em substi
tuição ao Senador Olavo Pires, 
adotarei . o nome par 1 amentar 
abaixo consignado e inte~rarei 
a bancada do Partido Soc1alis
ta Brasileiro- PSB. 

Atenciosas saudações, - Amir 
L.ando .• 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro)- O expediente lido vai 
à publicação. 

Sobre a mesa. proieto que 
será lido pelo Sr. ;lí Secre
tário. 

É lido o seguinte 

PROuETO DE RESOLUÇÃO 
NO 54, DE 1990 

Faço,saber que o Senado Fede
ral, no uso da competência es
tabelecida no § 1~ do art. 16 
do Ato das D.isposições Consti
tucionais ·Transitarias. apro
vou e eu. Presidente, promulgo 
a seguinte 
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RESOLUÇÃO N-'- , DE 1990 

Estabelece normas pa~a a 
posse dos Deputados Distri
tais. eleitos a 3 de outubro 
de ~990, regula a eleição da 
Mesa da Câmara Legislativa e 
a solenidade de passe do Go
vernador e Vice-Governador 
do Distrito Federal, eleitos 
na mesma data. e dá outras 
previdências. 

SECÃO I 
Da Instalação da 

Câmara Legislativa 

Art. 1~ A instalação da Câma
ra Legislativa do Distrito Fe
deral dar-se-á com a posse dos 
Deputados Distritais eleitos a 
3 de outUbro de 1990. 

§ 1~ A posse dar-se-á perante 
a Mesa do Senado Federal, em 
sessão preparatória. realizada 
~o dia 1A de janeiro de 1991, 
às 10 horas. em local previa
mente determinado em edital do 
Presidente do Senado Federal. 
obedecidas as seguintes forma
l idades: 

I apresentação à Secreta
ria-Geral da Mesa do Senado 
Federal, no período de 17 a 20 
de dezembro de 1990, de diplo
ma expedido pela.Uustiça Elei
toral~ a ser publicado 
no Diario do Congresso 
Nacional (Seção I'I); 

II ~ preenchimento de formu
lário com a declaração de fi
liação partidária e nome par
lamentar. que figurará nos re
gistres e publicações da Câma
ra Legislativa; 

III - realização da sessão 
preparatória com qualquer nú
mero de Deputados Distritais 
presentes; 

IV - prestação. pelo Deputado 
Distrital mais jovem entre os 
presentes. do seguinte compro
misso: 

''Prometo cumprir a Consti
tuição Federal~ a Lei Orgâ
nica a ser elaborada pela 
Câmara Legislativa que ora 
se instala, observar as 
leis, desempenhar· fiel e le
almente o mandato que o povo 
me conferiu e trabalhar pelo 
progresso do Distrito 
Federal . 11 

V chamada, pelo Primeiro 
Secretário da Mesa do Senado 
Federal, de cada um dos elei
tos que. de pé, declarará: 
11 Assim o prometo"; 

VI fala do Presidente da 
sessão declarando instalada a 
Câmara Legislatíva do Distrito 
Federal e convite ao Deputado 
Distrital mais iaoso para ocu
par a Presidência da sessão; 

VII - retirada dos membros da 
Me§a do Senado Fede~al que 
irao ocupar. no Plenario, os 
lugares a. eles reservados: 

VIII - convo~ação da Câmara 
Distrital para sessão prepara
tória destinada à eleição dos 
membros de sua Mesa Diretora; 

IX encerramento. da sessão. 

"sEçÃo 11 

Da Eleição da Mesa 

Art. 2~ A Mesa da Câmara Le
gislativa do Distrito Federal 
será integrada por um Presi
dente. um Vice-Presidente, um 
Primeiro e um Segundo Secretá
rios. 

§ 1~ Os Secretários subs1i
tuirão o Presidente na ausen
cia do Vice-Presidente, e se
rão substituídos por um pri
meiro e um segundo suplentes. 

§ 2~ Os membros da Mesa serão 
eleitos para mandato de dois 
anos, vedada a reconducão para 
o mesmo cargo na eleição ime
diatamente subseqúente (Cons
tituição Federal. art. 57. § 
4~, combinado com o ·art. 
32. ln fine). 

§ 3~ A eleição dos membros da 
Mesa será feita por maioria de 
votos. presente a maioria da 
composição da Casa. obedecidas 
as segu1ntes normas: 

I - presidirá a sessão prepa
ratória o mais idoso dos Depu
tados Distritais que 
convidará, dentre os membros 
da Câmara Legislativa. dois 
escrutinadores para"comporem a 
Mesa; 

II a eleição far-se-á em 
dois escrutínios secretos, 
destinando-se. o primeiro, a 
eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente e o segundo, a 
dos Secretários e seus suplen
tes; 

III - a eleição. em cada es
crutínio, será feita com cédu
las uninominais. contendo a 
indicação do cargo a preencher 
e colocadas numa mesma sobre
carta. de cor e tamanho uni
formes; 

IV - ao ser chamado. o Depu
tado Distrital depositará a 
sobrecarta em uma urna coloca
da no plenário, à vista da Me
sa. votando os membros desta 
em último lugar; 

V - na apuração, os escruti
nadores farão. preliminarmen
te, a separação das cédulas 
referentes ao mesmo cargo, 
passando-as ao Presidente que 
as lerá uma a uma, anotando, 
os escrutinadores. o resulta
do; 
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VI - terminada a apuração, o 
Presidente"Droclamará o resul
tado e convidará c Presidente 
eleito a ocupar o seu lugar à 
mesa, a fim de di~igir o pro
cesso de eleiçao dos 
Secretários e seus suplentes; 

VII -proclamado o resultado 
da eleição, será encerrada a 
sessão. 

§ 4 2 Se na eleição não for 
alcançado o ~crum estabeleci
do no parágrafo anterior, 
repetir-se-á o escrutínio uma 
segunda e se necessário, uma 
terceira vez, sendo, no ter
ceiro escrutínio, proclamado 
eleito o candidato que obtiver 
maior número de votos. 

SEÇÃO III 

Da Posse do Governador 
e do Vice-Governador 

Art. 3 2 o Governador e o 
Vice-Governador do Distrito 
Federal, eleitos a 3 de outu
bro de 1990, tomarão posse no 
dia 1~ de janeiro de 199i, às 
dezesseis horas, perante a Câ
mara Legislativa do Distrito 
Federal. 

§ 1~ A sessão de posse terá 
caráter solene e se realizará 
com qualquer número. 

§ 2~ Integrará a Mesa, além 
de seus membros. mediante con
vite, o Presidente do Tribunal 
de Uustiça do Distrito Fede
ral. 

§ 3~ Aberta a sessão. o Pre
sidente declarará a sua fina
lidade e designará comissão, 
integrada por três Deputados 
Distritais, que receberá os 
empossandos no ediffcio e os 
conduzirá a lugar previamente 
determinado, suspendendo, em 
seguida, a sessão. 

§ 4~ Reaberta ô sessão, os 
empossandos serão introduzidos 
no plenário pela comissão de
signada. indo ocupar, na mesa, 
os lugares a eles destinados. 

§ 5~ O Governador eleito, ao 
ser empossado. prestará o se
guinte compromisso: 

"Prometo cumprir a Consti
tuição Federal, manter, de
fender e cumprir a Lei Orgâ
nica a ser elaborada por 
esta Câmara Legislativa, ob
servar as leis, servir com 
lealdade e dedicação ao povo 
que me elegeu, promovendo o 
bem ~eral e o progresso do 
Distr1to Federal." 

§ 6A Cumprido o disposto no 
parágrafo anterior, o Presi
dente proclamará emposS~fdO o 
Governador do Distrito Federal 
e, observadas as mesmas forma
lidades, será empossado o 
Vice-Gover~ador. 

§ 7~ O 1~ Secretário procede
rá à leitur~ do termo de posse 
que será assinado pelos empos~ 
sados e pelos demais componen
tes da Mesa. 

§ a~ Ao Governador poderá ser 
concedida a palavra para se 
dirigir à Câmara Legislativa e 
ao pov? do Distrito Federal. 

SEÇÃO IV 

Da Remuneração 

SUBSEÇÃO l 

Da Remuneração do Governador, 
Vice-Governador e 

Secretários de Governo 

Art. 4jt--Óbedecido o disposto 
no § 2~ deste arti~o, são fi
xadas a remuneraçao e a verba 
de representação do Governador 
do Qistrito Federsl, no perio
do de 1~ de janeiro de 1991 a 
31 de dezembro de 1994, em va
lores equivalentes aos efeti
vamente percebidos, a 31 de 
dezembro de 1990, pelo a~ual 
Governador. 

§ 1~ Aplica-se à remuneração 
e à verba de representação do 
vice-governador e dos secretá
riOs de Governo do Distrfto 
Federal. e dos cargos a estes 
equivalentes. o disposto 
no caput deste artigo, toman
do-se como parâmetro os valo
res devidos. em dezembro de 
1990, respectivamente, ao 
vice-governador e secretários 
de governo. 

§ 2~ A remuneração e a verba 
de representação de que trata 
este artigo serão reajustadas 
nas mesmas datas e nos mesmos 
índices estabelecidos para os 
vencimentos dos servidores do 
Governo do Distrito Federal. 

SUBSEÇÃO li 

Da Remuneração dos Membros 
dã Câmara Legislativa 

Art. 5~ A remuneração mensal 
dos membros da Câmara Legisla
tiva do Distrito Federal, 
constituída de subsidio e re
~resentação devidos a partir 
da posse, é correspondente a 
dois terços dos valores·esta
belecidos para o subsidio e a 
representação dos Deputados 
Federais na próxima Legislatu
"a. 
§ 1~ Salvo os casos de missão 

oficial, é vedado o pagamento 
ao Deputado Distrital de qual
Quer Vantagem ~ecuniária, como 
ajuda de custo, gratificação 
ou ressarcimento de despesas 
com locomoção ou moradia. 

§ 2~ Os va 1 or-es da f'emunera
_ção mensal dos Deputados Dis
tritais serão reajustados, por 
ato da Mesa, nas mesmas datas 
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e nos mesmos fndices fixados 
para os Deputados Federais. 

SEÇÃO V 

Da Câmara Legislativa 

SUBSEÇÃO I 

Do Funcionamento 

Art. 6~ A primeira sessão le
gislativa da primeira legisla
tur~ da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal iniciar-se-á 
a 1~ de janeiro d~ 1991. 

Art. 7~ A Câmara Legislativa 
realizará suas sessões ordiná
rias de segunda a sexta-feira. 
ein horário a ser estabelecido 
em ato da Mesa, presentes no 
recinto pelo menos um terço de 
seus membros. 

Art. a~ Poderá ser realizada 
sessão extraordinária, em dias 
e horário diversos dos fixados 
para as sessões ordinárias, 
por convocação do Presidente 
ou a requer_1 menta de um terço 
dos membros da Câmara Legisla
tiva. 

SUBSEÇÃO II 

Das Comissões 

Art: 9~ Ãs matériaS submeti
das a deliberação da Câmara 
Legislativa serão instruídas. 
para esclarecimento do Plená
r.io, conforme o assunto nelas 
tratado, com parecer das Co
missões de Constituição e Jus
tiça, de Assuntos Sociais e de 
Assuntos Econõmicos, integra
das, cada uma delas, por sete 
membr-os. 

§ 1A Na constitUição das co
mlsSões obedecer-se-á, tanto 
quanto posslve!, o critério da 
proporciona1idade partidária 
ou oos blocos parlamentares, 
senoo a indicação dos membros 
feita pela respectiva bancada 
e sua deslQnação pelo Presi
dente da Mesa. 

§ 2Q O Presidente, o Vice
?residente e o 1~ Secretário 
da Mesa não poder-ão integrar 
as comissões previstas neste 
artigo, cabendo_ ao Presidente 
despachar a matéria à comissão 
que julgue pertinente para o 
seu exame e parecer. 

SUBSEÇÃO III 

Da Tramitação das Matérias 

Art. 10. Lida em plenário, a 
matéria será despachada às co
missões competentes, abrindo
se o prazo de cinco dias ú
teis, contados da distribuição 
de avulsos, para a apr~senta
ção de emendas perante a pri
meira comissão a que for 
distribuida. 
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§ 1~ Uma vez instruída com 
parecer das com~ssões, a maté
ria será submetida a dois tur
nos de discussão e votação. 

§ 2~ A discussão se encerrará 
após falar o último orador 
inscrito, podendo encaminhar a 
votação até sete deputados. 

§ 3A As votações serão feitas 
pelo prôcesso nominal ostensi
vo, sendo secreta a votação 
nos casos de escolha de auto
ridade ou em virtude de reque
rimento aprovado pelo Plená
rio. 

§ 4~ As deliberações serão 
tomadas por maioria de votos, 
presente a maioria da composi
ção da Câmara Legislativa. 

§ Sk o Presidente votará come 
qualquer deputado. Resultando 
empate será feita nova votação 
e. persistindo o mesmo resul~ 
~ado, o Presidente. na votação 
ostensiva, exercerá o vo~o de 
desempate~ 

§ 6Q Na votação secreta. ha
vendo empate, repetir-se-á a 
votação até que se dê o 
desempate. 

SEÇÃO VI 

Das Disposições Gerais 

Art. 11. Além das disposições 
desta resolução e até que a 
Câmara Le~islativa ~ixe dispo
sições proprias que possibili
tem o seu normal funcionamen
~o. a Mesa Oiretora, ouvindo o 
Plenário, poderá aplicar~ no 
~ue couber, as normas estabe
lecidas na Resolução n~ 157 
de 1988, do Senado Federa1 e 
em seu Regimento Interno. 

Art. 12. O Senado Federal 
encaminhará à Câmara Legisla
tiva do Distrito Federal, logo 
após à sua insta1ação. as ma
térias que, em virtude do dis
posto no § 1 .2. do art. 16 do 
Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, estejam. 
ali, e~ tramitação. 

Art. 13. Para organizar as 
sessões, a serem realizadas no 
dia 1.g_ de janeiro de 1991,,a 
Mesa do Senado Federal desig
nará servidores de sua 
secretaria. 

Parágrafo único. Aos servido
res. colocados à disposição. da 
Câmara Legislativa. será asse
Qurada a percepção dos venci
mentos e quaisquer vantagens 
pecuniárias que fizerem jus no 
órgão de·origem, assegurados. 
ainda, os direitos e demais 
vantagens previstos no Regula
mento Administrativo do Senado 
Federal. 

Art. 14. O Presidente do Se
nado Federa·1 poderá coloca r à 
disposição da Câmara Legisla-
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tiva os servidores em exerci
cio na Comissão da Distrito 
Federal e outros que, a seu 
critério, se fizerem necessá
rios ao funcionamento daquela 
Casa. 

Art. 15. Esta resolução entra 
em vigor na data de sua 
pub 1 i i::ação. 

Art. 16. Revogam-se as dispo
sições em con~rário. 

.Justificação 

De acordo com decisão do Tri
bunal Superior Eleitoral, pro
latada em decorrência de con
sulta formulada pelo nobre Se
nador Pompeu de Sousa, a íns
talação da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e a posse 
do Governador e do Vice
Gove~nador, eleitos a 3 de ou
tubro corrente. deverão se dar 
a 1~ de janeiro do próximo 
ano. 

o presente p~ojeto est~belece 
normas regulando o funciona 
mente da sessão na qual, com a 
posse dos Deputados Distri
tais, dar-se-ã a instalação da 
Câmara Legislativa do Dist~ito 
Federal, ocasião em que 
cessará, para o Senado Fede
ral. a COmPetênCla estabeleci
da no § 1~ do art. 16 do Ato 
oas Disposições Constitucio
nais Transitarias. 

Regula, ainda. o presen~e 
projeto, os trabalhos destina
dos à eleição da Mesa Oiretora 
da Câmara Legislativa que irá 
presidir a sessão solene de. 
posse do Governador e do Vice-
Governador eleitos. · 

A pa~ das disposições refe
rentes às três sessões inici
ais, o projeto, à vista do 
dis~osto no§ 2~ do art. 27. 
combinado com o § 3.2. do art. 
32 da Constituíção Federal, 
fixa, para vigorar na próxima 
legislatura, a remuneração 
mensal, a ser percebida pelos 
Deputados Distritais a partir 
da· posse, em va 1 o r aqui valente 
a 2/3 (dois terços} da remune
ração dos Deputados Federais. 

-fi-x·a' ii nda. a remuneração do 
Governador e Vice-Governador 
eleitos, dos Secretários ~e 
Governo e de cargos a estes 
equivalentes, tomando por pa
radigma os valores percebidos, 
no mês de dezembro de 1990, 
pelos atuais ocupantes desses 
cargos. ~ 

A fim de possibilitar o tra
balho normal da Câmara Legis
lativa até que ela mesma esta
beleça normas regulando o seu 
funcionamento e delibere sob~e 
o seu quadro de servidores, 
propõe o projeto normas gerais 
de caráter regimental. permi
tindo, ainda que, mediante re
qu1sição, servidores do quadro 

de pessoal do Senado Federal 
p9ssam. ~er col~cados à sua 
d1spos1çao a flm de prestar 
assessoria e suporte adminis
trativo àquela Casa. 

O projeto, QUe ora apresenta
mos ao Plenário. tem a preocu
pação de auxiliar a Câmara Le
gislativa nesse período ini
cial em assuntos que. futura
~ente.~se~ão de sua inteira 
competenc1a, prestando-lhe 
assim. o apoio técn1co-admi: 
n1strativo necessário ao seu 
pleno funcionamento. 

Sala das Sessões. 23 de outu
bro de 1990. - Mauro Benevides 
- Chagas Rodrigues - Meira Fi
lho - Pompeu de Sousa. 

(Às Comissões do Distrito 
Federal e Díretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- O projeto li~o será 
publicado e remetido às comis
sões competentes~ 

Sobre a mesa. requerimentos 
que serão lidos pelo Sr. 1 2 

Secretário. 

São lidos os seguintes. 

REQUERIMENTO NO 367, DE 1990 

Requeremos urgência, nos ter
mos do art. 336. alínea c~ do 
Regimento lnterno, para o Pro
jeto de Resolução nS!. 46. de 
1990. que altera a redação do 
art. 15 da Resolução do Senado 
Federal n~ 96. de 1989. 

Sala das Sessões. 23 de outu
bro de 1990. - Fernando Henri
que Cardoso, PSDB - Marco 
Maciel. PFL -Mauro Benev1~ 
des, PMDB - Maurício Cor-
rêa, PDT. . 

REQUERIMENTO NO 368, DE 1990 

Requeremos urgência, nos ter
mos do art. 336. alínea c, do 
Regimento Interno. para o Pro
jeto de Lei do Distrito Fede
ral n~ 58/90, de in1ciativa do 
Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, que autoriza a rees
truturação dos Serviços Auxi
liares do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, e dá ou
tras providências. 

Sala das Sessões, 23 de outy
bro de 1990. - Mau~ Benevl
des, PMDB - Odacir Soares, PFL 
- uutahy Magalhães. PSDB -
Nelso Wedekin, PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Esses requerimentos 
serão vo~ados após a Ordem do 
Dia. na forma do art. 340 do 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa. requerimento 
que será 1 ido pelo sr. 1• 
Secretário. 
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É lido e aprovado o seguin
te 

quef~o licença para me afastar 
dos trabalhos da Casa, a par
tir de 23 de outubro de 1990 
pelo prazo de 7 (sete) dias, 
para participar das comemora
ções do 21~ Prêmio Anual ao 
"Homem do Ano" da Câmara de 

comércio Brasil.- Estados Uni
dos. 

REQUERIMENTO 
NO 369, DE 1990 

Nos termos do art. 43, inciso 
II, do Regimento Interno, re-

Sala das Sessões, 22 de outu
bro de 1990. - Lourival Bap
tista. 

07tc Çl)}:(;::;~l.i;;;t.-S:f"t(>rican. ·6!Z.<uu/,cJ: o/ ·Ciolluii<'~'C<?,; $1c. 

'l''NJU<>.J/:;. lhe fka;rtn> o/ y(ltt.r- coNtjuzny 

at (/,c 

:?'hmm'y· PJ;, c( S'ln naaf:J'lc,.-.!Nl o/ (/,c C:.lf:.aJ< S!toa·ni.J qytÍIIUJJ' 

lwnW'1'14Zf! 

..Ji,,y,~ {if;,àJZbnr. 

fP?'CJúknt aud -@,,ej JJ:."?JCa!àJ<J f!J;Jlce'l' 

&a. -tffacr~we ck &_/é .?oi<hml 

aud 

.s>lm!Kmaclox rffr,,.fa sl YC!6 

Ç!/i,<truhy, (/,e fu'C?lty-/(U o/ f!Jclo!Je" 

•u~zc(acn. /,a?ld?'cd a,mf ,;inety 

87he Çj)!,Ma 

r!llec<jtft'on a( "<tt'C>T· o c..{,<"h 

-tf'.-.tuu:f ff3af&'Oom 

q)t?meJ' at eij:/,t o ck>ck 

·---.-----

I 
I 

I 
I 
I 



\) 

5920 Outubro de 1990 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Aprovado o requeri
mento. fica concedida a licen
ça sol i citada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Em sessão anterior 
foi lido o requerimento n1 
366. de 1990. do Senador Juta
hy~ Magalhães. solicitando au
torização do senado para par
ticipar, como Observador Par
lamentar! da delegação do Bra
sil à 45 Assembléia Geral das 
Nações Uni daS. · 

o reouerimen~o não ~oi vota
do, naque1a oportundiade, por 
falta de quoMUm. 

Passa-se à votação do reque
rimento. 

os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

Está concedida a licença so
licitada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Esgotado o tempo des
tinado ao Expedlente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

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

É lido e aprovado o seguin
te 

REQUERIMENTO 
NQ 370, DE 1990 

Nos termos do art. 175, alf
nea d, do Regimento In~erno, 
requeiro inversão da Ordem do 
Dia, a fim de que a matéria 
constante do itens nAs 1, 2, 
3, 11. 14, 15, 16 e '21 seja 
apreciada após a matéria cons
tante do item 22. 

Sala das sessões, 23 de outu
bro de 1990. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Aprovado o requeri
mento, será atendida a delibe
ração do Plenário. 

Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr .. ·1.Q 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguin
te 

REQUERIMENTO 
NO 371, DE 1990 

Nos termos do art. 175, 
alinea d, do Regimento Inter
no, requeiro inversão da Ordem 
do dia, a fim de que a matéria 
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constante do item nk 13 seja 
submetida ao Plenário em pri
meiro lugar; 

Sala das Sessões, 23 de outu-
bro de 1990. Senador ~osé 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Agravado o requeri
mento, será atendida a delibe
ração do Plenário. 

Item 13: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 52, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336. c 
do Regimento Interno~ 

-Votação. em turno único, do 
Projeto de Resolução n~ 52, 
de 1990 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econõ
micos como conclusão de seu 
parecer). que autoriza o Go
verno do Estado do Rio Gran
de do Sul a emltir e colocar 
no mercado cinco bilhões, 
cento e vinte e cinco mil
hões de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul - LFT/RS. 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
anterior. 

Em votação. 

O Sr. ~osé Fogaça - Sr. Pre
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador. 

O SR. ~OSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, 
trata-se de projeto de resolu
ção que "autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul a 
emitir e colocar no mercado 
cinco bilhões. cento e vinte e 
cinco milhões de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Su1 - LFT/RS" 

Entendo, Sr. Presidente, que 
esta matéria é de grande im
portância para meu Estado, o 
Ri o Grande do Sul, neste 
momento. Sobretudo, quero as
segurar aos Srs. senadores que 
estamos aqui autorizando a ro
lagem de uma dfvida Que, na 
verdade, é de' um estado que 
está em perfei t.o processo de 
saneamento financeiro. 

O Rio Grande do Sul que rece
bemos em 15 de março de 1987 
tinha uma dfvida _de 110 bil
hões de cruzados, que repre
sentava 70 vezes a arrecadação 
mensal do ICM. Hoje, Nessa di
vida está reduzida, no seu 
montante, para quase a metade 
e não representa mais do que 
40 vezes a arrecadação mensal 

do ICM. 9s fornecedores são 
pagos em d1a, as finanças do 
estado estão equacionadas a 
dfvida está colocada sob cOn
trole e os investimentos 
continuam. 

Os investimentos agora são no 
sentido de atender à demanda 
social do estado. Portanto, o 
que estamos fazendo aqui não é 
para beneficiar uma situação 
de descalabro. de calamidade 
na estrutura financeira do 
estado. Não estamos aprovando 
dívida sobre dívida. Na verda
de. estamos aprovando a rola-

~~~og:d~m~ogf~~g~r~~~~c~~~a~~: 
vida administrada de forma 
competente, de forma séria, 
por um governo que se tem mos
trado extremamente austero no 
gasto público, um governo que 
realizou obras como em muitas 
e muitas décadas o Rio Grande 
do Sul não conheceu. um gover
no que, apesar do grande volu
me de obras e recursos inves
tidos, não tem uma só obra com 
um milímetro de mármores, não 
tem uma obra com madeira de 
lei, nada que represente gasto 
supérfluo. sofisticado ou de 
luxo na construção pública. um 
governo que é austero, conti
do, extremamente parcimonioso 
na aplicação dos recursos 
públicos. 

Neste sentido, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores. reitero e 
apelo ao Senado para que apro
ve essa emissão de Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul, para que 
se possa promover essa rolagem 
aprovada e assegurada pelo 
Banco Central. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Continua votação o 
projeto. 

O Srs. Senadores que o apro-
vam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A ·matéria vai à coffiissão Di
retora, par~ a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Sobre a mesa. parecer 
da comissão diretora oferecen
do a redação final da matéria1 que será lida pelo Sr. 1 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER NQ 313, DE 1990 

(Da Comissão Dire>ora) 

Redação final do Projeto 
de Resolução nQ 52, de 1990. 

A comissão Diretora apresenta 
a redação final do Projeto de 
Resolução n~ 52, de 1990, que 
autor1za o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul a emitir 

_ ........ 
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e colocar em me~cado 
5.125.000.000 Letras Financei
ras do Tesou~o do Estado do 
Rio Grande do Sul (LFT-RS). 

Sala de Reuniões da Comissão, 
23 de outubro de 1990. 

Mendes Canale. Presidente 
Pornpeu de Sousa. Relator 
Nabor Uúnior - Antônio Luiz 

Maya. 

ANEXO AO PARECER 
N° 313, OE i990 

Redação final do Projeto 
de Resolução no 52, de 1990. 

Faço saber que o Senado Fede
ral aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do a~t. 48, item 
28, do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1990 

Autoriza c Governo do Es
tado do Rio Grande do Sul a 
emitir e coloca~ em mercado 
5.125.000.000 Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul (LFT
RS). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul. nos ter
mos do art. s~ da Resolução n~ 
94, de 13 de dezembro de 1989, 
do Senado Federal, autorizado 
a emitir e colocar no mercado 
5~125.000.000 Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do SUl (LFT ..... RS), 
cujos recursos serão destina
dos à antecipação da receita 
orçamentária, prevista para o 
exercício de 1990, em curso. 

Data da Colocação Quantidade 

Setembro/90 
Setembro/90 
Setembro/90 

g) forma de colocação; atre
ves de ofertas públicas. nos 
termos da Resolução n~ 565, de 
20 de setembro de 1979, do 
Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislativa: 
Leis n~s 8.493, 8.925 e 9.079, 
de 21 de dezembró de 1987, 11 
de dezembro de 1989 e 4 de ju
nho de 1990, respectivamente, 
e Decreto n~ 33.559, de 18 de 
junho de 1990. 

Art. 2~ A autorização de que 
trata esta resoluçao deverá 
ser exercida até o dia 31 de 
outubro de 1990. 

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

2.100.000.000 
1.598-000-000 
1.427.000-000 

tlvo n~ 22, de 1989 (n~ 
155/86, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o 
texto da Convenção nA 147 da 
Organização Internacional do 
Trabalho- OIT, sobre normas 
mínimas da Mar.inhe Mercante, 
adotada em Genebra. em 197ó, 
durante a Sexagésimà Segunda 
Sessão da Conferência Inter
nacional do Trabalho, tendo 

PARECERES orais e sob n~ 306, 
de 1990, daS Comissões: 
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Parágrafo único. A emissão e 
colocação do_s titules a que se 
refere este artiQo serão efe
tuadas com observancia das se
guintes condições básicas: 

a) quantidade: 5.125.000.000 
(LFT - RS); 

b) modalidade: nominativa-
transferível; 

c) rendimento~ igual 
Letras Financeiras do 
Nacional (mesma 
referencial); 

ao das 
Tesouro 

taxa 

d) prazo: até cento e cin
qOenta dias; 

e) valor nominal~ Cr$ 1,00 

f) cronograma de colocação: 

vencimento 

30-11-90 
28-12-90 
30- 1-91 

nacional do Trabalho- OIT, 
sobre Nonmas Mínimas da Ma
rinha Mercante, adotada em 
Genebra, em 1976, durante a 
s2a Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica aprovado o texto 
da Convenção n~ 147 da Organi
zação Internacional do Traba
lho- OIT, sobre Normas Míni
mas da Marinha Mercante, ado
tada em Genebra, em i976, du
rante a 62~ Sessão da Confe-
rência Internacional do 
Trabalho. -

Art. 2~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na dat~ de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Em discussão a reda
ção final. (Pausa.) 

- de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional 1g pronun
ciamento: concluindo por dili
gência junto ao Ministério do 
Trabalho e audiência da Comis
são da Constituição, Justiça e 
Cidadania; 2~ pronunciamento: 
favorável quanto ao mérito; e 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
- de Constituição, ~Ustiça e neiro) - Item 5: 

Cidadania, pela constituciona
l ide e juridicidade. 

Não havendo Quem peça a pala
vra. encerro a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-
neiro) - Item 4: 

PROuETo DE DECRETo 
LEGISLATIVO N~ 22, DE 1989 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376, e 
do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do 
Projeto de Decreto Legisla-

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
de 10 do corrente. 

Passa-se à votação do proje
to, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam QUeiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. - A matéria vai ~ 
promulgação. 

E o seguinte o projeto 
aprovado: 

PROuETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

NO ~2. DE 1989 
(NQ 155/86 na 

~ Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção 
nQ 147 da Organização lnter-

PRoJETO DE DECRETo 
LEGISLATIVO N2 5 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termo5 do art. 376. e 

do Regim~~to Interno~ 

Votação. em turno único. do 
Projeto de Decreto Legisla
tivo n 2 5, de 1990 (n~ 
146/89. na Câmara dos 
Deputados). que aprova o 
texto do convênio de defesa 
fYtossaf'li tária entre o Go
verno da República Federati
va do Brasil e o Governo da 
Espanha, concluído em Ma
orid, em 12 de abri 1 de 
1984, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido 
em Plenário. da Comissão 
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de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

A dlscussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
de 19 do corrente. 

Passa-se à votação do proje
to. em turno único. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pàusa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto 
aprovado: 

PRO~ETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 5, DE 1990 

(NO 146/86, na 
Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio 
de Defesa Fitossanitãria en
tre o Governo da República 
federativa do Brasil e o Go
verno da Espanha, concluído 
em Madrid. em 12 de abril de 
1984. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica aprovado o texto 
do Convênio de Defesa Fitossa
ni tá r i a entre o Governo da Re_
públcia Federativa do Brasil e 
o Governo da Espanha, concluí
do em Madrid. em 12 de abril 
de 1984. 

Parágrafo único. Ficam sujei
tps à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer ates de que 
possa resultar revisão do A
cordo. bem como aqueles que se 
destinem a estabelecer Ajustes 
Complementares ao mesmo. 

Art. 2 2 Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua pub 1 i cação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 6: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N2 8, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376. e 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legisla
tivo nl2 a. de 1990 (nQ 
75/89, na Câmar-a dos 
Deputados) que apr-ova o 
texto da aiteração do convê
nio constitutivo do Banco 
Interamerfcano de Desenvol
vimento - BID. adotado pela 
Assembléia dos Governadores, 
em 24 de dezent>r-o de 1987 
com voto favorável do Gover~ 
nador brasileiro, mediante 
Resolução AG-8/87, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em Plená~io, da Comissão 
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de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
anterior. 

Votação do projeto, em turno 
único. 

Os-- Srs. Senadores que o apro-
vam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seQu1nte o projeto 
aprovado: 

PRO~ETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NQ 8, DE 1990 

(NO 75/89, 
Na Câmara dos Deputado) 

Aprova o Texto di!i A 1 teração 
do COnvênio Constitutivo do 
Banco Interamericano de De
senvolvimento - BID, adota
do pela Assembléia dos Go
vernadores, em 24 de dezem
bro de 198 7 , com vo-to 
favorável do Governaor bra
sileiro, mediante Resolução 
AG-8/87. 

o_ Congresso Nacional decreta: 

Ar-f. 1 2 Fica aprovada a Reso
lução AG-8/87, de 24 de dezem
bro de 1987. adotada pela As
sembléia dos Governadores. com 
voto favorável do Governador 
brasileiro do Banco Interame
ricano de Desenvolvimento 
SID. que introduziu alterações 
no Convênio Constitutivo do 
Banco Interamericano de Desen
volvimento - 610. 

Art. 2~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 7: 

PRO~ETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 37, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376. e 

do Regimento Interno} 

Votação. em turno único, do 
Projeto de Decreto Legisla
tivo n 2 37. de 1990 (n2 

131/89. na Câmara dos 
Deputados). que aprova o 
texto do Acordo de Coopera
ção Cientifica. Técnica e 
Tecnológica e do Protocolo 
Complementar ao Acordo de 
Cooperação Científica, Téc
nica e Tecnológica. celebra
dos em Maputo. em 12 de ju
nho de 1989, entre o Governo 
da ,República Federativa do 
Brasil e o Governo da Repú
blica Popular de Moçambique, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido 
em plenário. da Comissão 

- de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão de 15 do 
corrente. 

Passa-se à votação do proje
to, em turno único. (Pausa.) 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) · 

Aprovado. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto 
aprovado: 

PRO~ETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 37, DE 1990 

(NO 131/89 
Na Câmar-a dos Deputados) 

Aprova os textos do Acordo 
de Cooperação Cientifica, 
Técnica e Tecnológica e do 
Protocolo COmplementar ao 
Acordo de Cooper-ação Cientf
fica. Técnica e Tecnológica, 
celebrados em Maputo, em 112 
de junho de 19B9r entre o 
Governo da Repúbl1ca Federa
tiva do Brasil e o Governo 
da República Popular de Mo
çambique. 

o Congresso·Naciona1 decreta: 

Art. 1~ Ficam aprovados os 
textos do Acordo de Coopera
ção, Científica, Técnica e 
Tecnológica e do Protocolo 
Complementar ao Acordo de Coo
peração Científica. Técnica e 
Tecnológica, celebrado~ entre 
o Governo da República federa
tiva do Brasil e o Governo da 
República Popular de Moçambi
que, em Maputo, em 1 2 de junho 
de 1989. 

Parágrafo único. Ficam sujei
tos à aprovação do Congresso 
Naciona1 quaisquer atas que 
possam resultar em revisão do 
referido acordo. 

Art. 2~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua pub 1 i caçá o. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 8: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N~ 42. DE 1990 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376, e 
do Regimento Inter-no) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legisla
tivo nl2 42, de 1990 (nl:! 
179/90, na Câmara dos 
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Depu~ados)t que aprova o 
texto do auuste complementar 
~tre c Governo da República 
Federativa do Brast 1 e o Go
verno da Rep0b1 ica do Para
guai sobre a constituição ge 
um programa de çoaperaçao 
técnica, assinado em Assun
cão,_ em. 10 de novencro de 
198,., tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em Plenãrto, da com1ssãc 

- de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
de 18 do corrente. 

Passa-se a votação do proje
to. em turno único. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria yai à promulgação 

É o seguinte projeto 
aprovado: 

PRO~ETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Ng 42, DE 1990 

(Na 179/90, 
na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Ajuste 
C~lementar entre o Governo 
da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Repú
blica do Paraguai a COnstt
tu t ção de um Programa de Co
operação Técnica, assinado 
em Assunção, em 10 de novem
bro de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1A Fica aprovado o texto 
do Ajuste Complementar entre o 
Governo da República Federati
va do B~asil e o Governo da 
República do Paraguai sobre a 
Constituição de um Programa de 
Cooperação Técnica. assinado 
em Assunção, em 10 de novembro 
de 1989. 

Parágrafo único. Ficam sujei
tos à aprovação do Senado Fe
deral, nos termos do inciso V, 
do·art. 52, da Constituição 
Federal, quaisquer acordos ou 
empréstimos a serem firmados 
pelo Grupo de Trabalho de Coo
peração Técnica Si nacional, 
menc1onado no ajuste comple
mentar referido no_ caput deste 
artigo. -

Art. 2~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua publi-cação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 9: 

PRO~ETO OE DECRETO 
LEGISLATIVO Na 43, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376, e 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legisle
tive n~ 43, .de 1990 (n.2 
181/90, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o 
texto do acordo, po~ troca 
de notas. sobre cOncessão de 
um empréstimo pelo Japão~ 
nos termos do plano de ~eci
clagem financeira. celebrado 
entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Go
verno do Vapão, em B~asflia, 
a 10 de novembro de 1989 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em Plenário, da Comissão 

- de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional. 

A discUssão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
de 18 do corrente. 

Passa-se à votaÇão do proje
to, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto 
aprovado. 

PROúETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 43, DE 1990 

(NO 181/90, 
na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo, 
por Troca de Notas, sobre 
concessão de um E""rést üno 
pelo ~apão, nos termos do 
Plano de Reciclagem Finan
ceira~ celebrado entre o Go
verno da República Federati
va do Brasil e o Governo do 
~apão, em Brasília, a 10 de 
novembro de 1989. 

o Congresso Nacional decreta: 

--Art. 1~ Fica aprovado o texto 
do Acordo, por Troca de Notas, 
sobre concessão de um Emprés
timo pelo Japão, nos termos do 
Plano de Reciclagem Financei
ra. celebrado entre o Governo 
da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Japão, 
em Brasília a 10 de novembro 
de 1989. 

Parágrafo único. QUaisquer 
atas ou ajustes complementares 
de que possa resultar a revi
são ou modificação do presente 
documento ficam sujeitos à a
provação do Congresso Nacio
nal, 
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Art. 2~ Cada um dos acordos 
de empréstimo a serem firmados 
entre os mutuários brasileiros 
e .o Fundo de Cooperação Econõ
mica Ultramarina são sujeitos 
à aprovação do Senado Federal, 
nos termos do inciso V, do 
art. 52~ da Constituição Fede
ral. 

Art. 3~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 10: 

PRO~ETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO DE Ng 7 DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376. e 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. 
do Projeto de Decreto Legis
lativo n.2 7, de 1990 (n~ 
159/86, na Câmara dos 
Deputados). que autoriza a 
adesão do Brasil à convenção 
sobre a conservação das fo
cas antárticas, adotada em 
Londres, em 1~ de junho de 
1 97 2 (dependendo de 
parecer). 

Solicito ao nobre Sr. Senador 
Mauro Benevides profi~a o pa
recer da Comissao de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para emitir parecer.) 
Sr. ~residente, srs. Senadores 
Sob a apreciação deSta comis
são, o texto do Projeto de De
creto ~Legislativo n~ 7. de 
1990, que ~autoriza a adesão 
do Brasil à Convenção sobre a 
Conservação das Focas Antárti
cas, adotada em Londres. em 1.2 
de junho de 1972". 

Acompanhando a mensagem pre
sidencial, que remeteu o refe
rido acordo para os fins pre
vistos no art. 49, I, da Cons
tituição Federal, vem exposi
ção de motivos do Exm~ Sr. Mi
nistro das Relações Exterio
res. na qual consta que 

.. , as focas antârticas 
constituem-um elemento es
sencial do ecossistema da 
Região Aust~al. Dividem-se 
em seis espécies: a foca ca
ranguejeira. a foca leopar
do, a foca de Reddel1, a 
foca de Rosa, a foca elefan
te e a foca de pêlo austral . 
As quatro primeiras estão 
distribuídas ao redor de 
todo o continente Antártic~ 
e são normalmente encontra
das no-ge1o flutuante. Nªo 
foram objeto de exploraçao 
significativa pelo homem. As 
focas de pêlo e elefante 
concentram-se em colónias 
nas ilhas subantárticas e 
tiveram suas populações di
zimadas por quase dois sécu-
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los de 
desenfreada. 

exploração 

A caça comercial das focas 
antárticas floresceu nas úl
timas duas décadas do século 
XVIII, tendo iniciado logo 
após a descoberta das gran
des colónias nas ilhas 
subantá'rt i cas de Geórgi as do 
Sui e Orçadas do Sul. Até 
1822, quándo essa atividade 
atingiu o ápice. estima-se 
que foram mortas cerca de 
2.2 milhões de focas de pê
lo. extremamente valorizadas 
no mercado europeu. A foca 
elefante. de ~rande interes
se para a industria de óleo. 
também sofreu os efeitos da 
exploração intensa. Estudos 
cientfficos demonstram, ho
je, que a redução drástica 
das populações dessas espé~ 
cies, a1ém de ameaçá-Tas d~ 
extinção, teve conseqGências 
1mportantes para o sistema 
ecológico da Região 
Antártica. A partir de mea~ 
dos do século XIX, as ativi~ 
dades de caça entra~am em 
lento dec11nio. atingindo 
níveis baixos na virada do 
século e ext1ngOindo-$e na~ 
Últimas décadas. 

Apesar do virtual desapare
cimento da caça comerclal, 
permanecia o interesse de 
certos países em cohtinuar 
essa atividade ou retomá-la 
no futuro. No entanto, come
çava a formar-se a consciên
cia da importância do geren
ciamento eficaz dos recursos 
vivos da Região Antârtica. 
Estudos científicos demons-
traram que a fragilidade do 
ecossistema da região não 
comportaria a exploração ~e 
seus recursos sem uma poil
tica de uso racional. A ex
~rema interdependência de 
seus componentes poderia le
var o uso indiscriminado a 
ter efeitos globafs de difi
ci l avaliação. 

Foi assim que. em 1966. na 
!V Reunião consultiva do 
Tratado da Antártica, tive~ 
ram inicio as negociações 
para uma convenção sobre a 
conservação das focas 
antárt i cas. A par-ti r de 
1970, os entendimentos pas
saram a desenVolver-se fora 
do âmbito do· tratado, embora 
deles participassem os seus 
doze signatárlos. De 3 a i1 
de fevereiro de 1972, em 
Londres, realizou-se a con
ferência sobre a conservação 
das focas antárticas, na 
qual conclui-se o texto, a
dotado em 1 s. de j unh_o do 
mesmo ano. -

A convenção sobre a conser
vação das focas antárticas 
constltui um dos primeiros 
regulamentos específicos 
para a conservaç_ão de um re
curso_ vivo na área de apl ;--
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cação do Tratado da 
Antártica, ou SeJa. ao sul 
do paralelo 60~ su1. A con
venção também inovou ao 
constituir o primeiro esfor
ço conjunto das partes con
sutivas para a conclusão de 
um regime de conservação in
dependente da~uele tratado. 
Serviu assim, de precedente 
para a conclusão de outro 
acordo de conservação, de 
natureza muito mais abran
gente. a convenção sobre a 
conservação dos ~ecursos vi
vos marinhos antârticos. a
dotada em Camberra, em 1980. 
Juntamente com essa conven
ção posterior, o Tratado da 
Antártida e demais decisões 
tomadas ao seu abrigo. a 
Convenção sobre a Conserva
ção das Focas Antárticas in
tegra o chamado ••sistema do 
Tratado da Antártica", ao 
qual o Brasi1 vem-se inte
grando desde 1975. 

A convenção sobre a conser
vação das forças antárticas 
estabelece um mecanismo de 
reuniões das Dartes contra
tantes. de intercâmbio de 
informações, de 1nspeção e 
de_ rea1ização de programas 
cientfficos conjuntos. As 
decisões são tomadas com 
base na orientação cientifi
ca fornecida pelo Comitê 
Cientifico sobre Pesquisa 
Antártica (SCAR). Não são 
criados órgãos permanentes e 
inex1stem encar-gos financei
ros sobre as partes da 
convenção. os mecanismos es
tabelecidos pela convenção 
seriam acionados pelo recru
descimento das atividades de 
caça comercial, o que efeti
vamente não ocorreu até o 
momento. o anexo à convenção 
traz ~m detalhamento das me~ 
didas especificas· a serem 
tomadas pe1as partes 
contratantes. ~stabelecem-se 
limites de caPtura de três 
es-pécies de focas: a 1 ao
pardo, a carangúejeira e a 
de weddel1. Proibe-se amor
te ou ·captura de focas ele
fantes e ae Pêlo, bem como 
quaisquer atividades de caça 
entre 1~ de março e 3i de 

- àgosto de cada ano. São 
criadas seis zon~s ao redor 
do continente antártico. al
ternadamente abertas e fe
chadas à captura e três re
servas nas quais fica proi
bida a caça. Por fim, 
estabelece~se a natureza das 
informações a serem inter
cambiadas entre as partes 
con'tratantes. 

A convenção sobre a conser
va'ção das focas ant:ãrt i.cas 
constitui garantia, na forma 
de um instrumento de valor 
jurídico obrigatório inter-
nacional, de proteção de uma 
espécie outro~a ameaçada de 
éxtinção em decorrência da 

-- atividade - p~edatór-ia do 

homem. Caso o interesse eo
merc1a1 se reacenda ~o futu
r:o , ~ o que não parece 
provavel, essas ativtdades 
se desenvo1ve~ão dentro ae 
limites e padrões co~ati
veis çom a · manut~nção das 
espéc1es em questao. O Bra
sil compartilha dos objeti
vos de conservação e prote
ção de meio ambiente consa
g~ados no Tratado da 
Antártiea e nos instrumentos 
correlates. tendo já expres
sado essa posição junto às 
demais partes daquele trata
do e à comun i da de 
internacional. A adesão à 
convenção sob~e a conserva
ção das focas antárticas se
ria, assim, uma decorrência 
natural da nossa posição. 
além de constituir o passo 
fi na 1 no processo de p 1 ena 
integração do País ao siste
ma do tratado. Tendo em vis
ta que a convenção regula 
a~ividaoes de cunho comer
cial. ele não terá implica
ções para o Prog\ama 
Antárt i co Bras i 1 e iro." 

Consta ainda da aludida expo
sição de motivo~ que a conven
ção em tela já entrou em Vi
gor. em 11 de março de 1978. 
ap6s o depósito do sétimo ins
trutnento de ratificação .. Es
cla~ece também que a Comissão 
Na c i ona 1 para Assuntos 
Antárticos. tendo examinado a 
sua oportYnidade aos interes
ses nacionais na área. hOUve 
por bem formular parecer 
favorável. à adesão do Bras i 1. 

Resta de todo concludente QUe 
a convenção sobre a conserva
ção das focas antárticas, ado
tada em Londres~ em 1~ de . ju
nho de i972, plenamente enqua
drac:ia no sistema jurídico 
antártico, do qual o Brasil é 
um ~os ma1s ativos fiadores. 
dev~ ser ratificada, pelo que 
somQs pela .aprovação do inclu
so ~rojeto de decreto 1egisla
tivo. 

É o parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro} - o parecer concluiu 
favoravelmente à matéria. 

Em discussão o projeto, em 
turno único. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a pala
vra, en-cerro a discussão. 

Em votação.· 

Os Srs, Senadores que o apro
vam queiram-permanecer senta
dos·. {Pausa. } 

Aprovado. 

A matéria va1 ·à promulgação. 

Ê o Seguinte o ·projeto 
aprovado: 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NO 7, DE 1990 

(NO 159/86, na Câmara dos De
putados) 

Autor;za a adesão do Brasil 
à Convenção sobre a Conser
vação das Focas Antãrticas, 
adotada em Londres, a 1 o de 
junho de 1972. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica o Poder Executi
vo autorizado a aderir à Con
venção sobre a conservaçãO das 
Focas Antárticas, adotada em 
Londres. a 1~ de junho de 
1972. 

Art. 2R Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua publicação . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson 
Carneiro) - Item 12: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO 166, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 335. c, do 
Regimento Interno.) 

Votação. em turno único. do 
Projeto de Léi do Senado nR 
166. de 1990, de autoria do 
Senador Odacir Soares, que 
regulamenta o art. 174, §§ 
3~ e 4~. da Constituição, 
tendo 

PARECER, proferi do em 
Plenário~ da Comissão 

- de Assuntos Sociais, fa
vorável ao projeto com emen
da que apresenta de n~ 1-
CAS. 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
anterior. 

Passa-se à votação do proje
to, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o apro-
vam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação a Emenda nA 1 . 

Os Srs. Senadores que a apro-
vam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à Comissão Di
retora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Sobre a mesa. parecer 
da Comissão Diretora oferecen
do a redação final da matéria, 
que será lida pelo sr. Primei
ro Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER NO 314, DE 1990 

Da Comissão Direto~a 

Redação final do Projeto de 
L e i do Senado nQ 166, de 
1990 

A Comissão Diretora apresenta 
a redação final do Projeto de 
Lei do Senado nA 166, de 1990, 
que regulamenta o art. 174, §§ 
3~ e 4 • da constituição~ 

Sala de Reuniões da Comissão, 
23 de outubro de 1990. 

Mendes canale, Presidente 
Pompeu de Sousa, Relator 
Antonio Luiz Maya - Nabor 

.Júnior. 

ANEXO AO PARECER N~ 314, 
DE 1990 

Redação final do Projeto de 
Lei do Senado no 166, de 
1990s que reaulamenta o art. 
174, §§ 3~ e 40, da 
Constituição. 

o Congresso Nac1ona1 decreta: 

Art. 1A Considera-se garim
peiro, para os efeitos desta 
lei. todo trabalhador que pro
duz_a, i nd i vi dua 1 mente, em re
gime de economia familiar ou 
em sociedades cooperativas 
bens minerais garimpáveis~ 

§ 1A São considerados bens 
minerais garimpáveis o ouro, o 
diamante. a cassiterita. a co
lumbita, a tantalita e a. wal
framita, nas formas aluvionar, 
eluvionar e coluvial: a shee-
1ita, as demais gemas. o ruti
lo, o quartzo, o berilo, a 
moscovita, o espudumênio, a 
lepidolita. o feldspato, a 

-mica e outros a critério do 
Departamento Nacional de Pro
dução Mineral (DNPM). 

§ 2A O Departamento Nacional 
de Produção Minera 1 (ONPM) 
expedirá, mediante solicitação 
do--- interessado, carteira de 
garimpeiro, identificação vá
llda em todo o território na
cional. necessária para a pos
se, transporte e comercializa
ção de bem mineral nas áreas 
de garimpagem. 

Art. 2~ É cooperativa de ga
rimpeiros e sociedades civil 
de pessoas. sem fins lucrati
vos, de forma jurídica defini
da em lei. nao sujeita à fa
lência, constituída para a ex
tração, beneficiamento e co
me~cialização em comum de bens 
minerais ga~impáveis. 

Art. 3~ As cooperativaS sin
gulares de garimpeiros sao 
constitu-íças. por, no mínimo, 
sete garimpelros. 

Art. 4~ As cooperativas sin
gulares de garimpeiros- poderão 
constituir centra1s, federa
ções ou confederações de coo-

perativas, associando-se a so
ciedades conQêneres7 com os 
mesmos ou dlferentes objeti
vos, na fo-rma da 1 e-i ~ 

Art. 5A As cooperativas de 
garimpeiros constituem-se por 
deliberação da Assembléja Ge
ral dos fundadores, constante 
da respec~iva ata ou de estru
"tura pública~~ 

§ 1R Em trinta dias contados 
da data de constituição. a-co
operativa de garimpeiros 
levará o ato constitutivo e os 
estatutos ao órgão estadual ou 
órgão do Distrito Federal de 
representação do sistema coo
perativo, que se pr.onunciará 
sobre sua compatibilidade com 
a legislação. 

§ 2~ Declarada a compatibili
dade. a cooperativa de garim
peiro apresentará o ato cons
titutivo e os estatutos ã Jun
ta Comercial para arquivamento 
e publicidade, a partir da 
qual a cooperativa adquirirá 
personalidade jurfdica. 

§ 3~ A cooperativa de garim
peiros registrar-se-á, median
te envio de cópia do ato cons
titutivo e dos estatutos~ no 
Departamento Nacional de Pro
dução Miner~l (DNPM). 

Art. s~ Aplica-se às coopera
tivas de garimpeiros a lesgis-
1ação sobre sociedaqes 
cooperativas. 

Art. Y~ As cooperativas de 
garimpeiros têm prioridade na 
autorização ou concesão para 
pesquisa e lavra dos recursos 
e jazidas de minerais 
garimpáveis, nas áreas consi
deradas livres em que se 
encontram. 

Art. 8A 0 Departamento Nacio
nal de Produçao Mineral (DNPM) 
publicará no Diário Ofi_cial da 
União, com a antecedência 
necessária, edital com ades
crição das áreas requeridas 
para autorização ou concesão 
de pesquisa e lavra, definindo 
prazo para que as cooperativas 
de garimpeiros. já presentes 
nessas áreas. reivindiquem, 
mediante prova de sua perma
nência. o di rei to de 
prioridade. 

Art. 9~ O Departamento Nacio
nal de Produyao Mineral (DNPM) 
delimitará areas, denominadas 
Reservas Garimpeiras, para ex
p-1 oração- exclusiva de gari m
peiros individuais e suas 
cooperativas. 

Art. 10. Esta lei será regu
lamentada pelo Poder Executi
vo. 

Art. 11. Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

t 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Em discussão a reda
ção final. 

Não havendo quem peça a pala
vra. encerro a discussão. 

Em votação. 

os Srs. Senadores que a apro-
vam queiram permanecer, 
sentados. (Pausa.) 

Apr-ovada. 

A matéria .vai à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
nei~o) -As matérias constan
tes dos itens 17 a 20 ficam 
com a votação adiada, por fal
ta de quorum qualificado, de 
que dependem. 

São os seguintes os itens 
com votação adiada: 

17 

PROPOSTA OE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N~ 3. DE 1989 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons~ 
tituição n~ 3, de 1989, de au
toria 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. 

18 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N~ 5, OE 1989 

Votação. em primei~o turno. 
da P~oposta de Emenda à Cons
tituição na 5, de 1989, de au
toria do Senador Nelson Car
neiro e outros Senhores Sena
dores, que dispõe sobre a re
muneração dos deputados esta
duais e dos vereadores. 

19 

PROPOSTA OE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N~ 6, OE 1989 

Votação, em primeiro turno. 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 6, de 1989. de au
toria do Senador Marcos Men
donça e outros 24 Senhores Se
nadores, que acrescenta artigo 
ao texto co.nsti tuc'iona1 pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

20 

CON~~~~3~~ioD~~E~:Ng~ ~990 
Votação, em primeiro turno, 

da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 1, de 1990, de au
toria do Senador Márcio Lacer
da e outros senhores Senado
res. que acrescenta dispositi-
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vos ao Ato das Disposições 
Constituc1onais Transitórias 
da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
nei~o) - ttem 22: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N~. OE 1990 

Votação, em turno único, do 
veto parcial eposto ao Pro
jeto de Lei do DF n~ 39 de 
1990. que dispõe sobre o're
aju~t~ de vencimentos e 
sa1ar1os dos servidores ci
vis.da administração direta, 
autarquica, fundacional e 
indireta do Distrito Fede
ral. e dá outras providênci
as. 

(Incluída em Ordem do Dia A discussão da ·matéria fol 
nos termos do art. 358 do encerrada na sessão ordinária 
Regimento Interno) de 12 de setembro último. 

suspende a aplicação do 
art. 62 e altera o§ 2~ do 
art. 64 da Constituição Fe
deral (1~ signatário: Sena
dor Mata Machado.) 

A comissão incumbida do exame 
da proposição não emitiu pare
cer no prazo regimental de 30 
dias improrrogáveis. Assim, a 
matéria foi inclufda em Ordem 
do Dia nos termos do disposto 
do art. 358 do Regimento In
terno, para que o Plenário de
libere se a proposta deve ter 
prosseguimento em sua ~ramita
ção. 

Em votação o prosseguimento 
da tramitação da Proposta de 
Emenda Constitucional n~ 2, de 
1990. 

Os Srs. que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria será incluída em 
Ordem do Dia em fase de 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) -A Presidência comuni
ca ao Plenário que, em obe
diência ao disposto no art. 
10, § 10, da Resolução n~ 157, 
de 1988, as matérias constan
te_s _dos i tens 11 , 1 4. 15. 1 6 e 
21 da Ordem do Dia não poderão 
ser apreciadas senão após a 
votação dos vetas _apostos aos 
Projetas de Lei do DF n~s 39. 
41 e 45, de 1990, constantes 
dos itens 1 a 3, respectiva
mente. 

Os referidos vetos tiveram 
seus prazos de tramitação no 
Senado 30 (trinta) dias -
esgotados, passando a impedir, 
nos termos do art. 4J:1.. in 
fine, • da citada resolução, a 
apreciação de outras matérias 
de interesse do Distrito 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 1: 

PROJETO DE LEl DO DF NR 39 
DE 1990 

(Incluído em ordem do Dia 
nos termos do art. 10, § 10, 
da Resolução n.2 157. de 
1988) 

A Presidência escla~ece ao 
Plenário que o veto exige oara 
sua rejeição o voto contrário 
da ~aioria absoluta da compo
siçao da Casa, em votação 
secreta. 

os Srs. Senadores que votarem 
"sim" estarão aprovando o ve
to; e os Srs~ Senadores que 
votarem "não" estarão rejei
tando o veto. 

o Sr. Mauro Benevides- sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVtDES (PMDB -
CE. ~ela ordem. Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, an
tes de V. Ex~ iniciar o pro
cesso de votação dos vetos a
postos pelo Sr. Governador do 
Distrito Federal a alguns au
tógrafos de lei. eu me permi
tiria utilizar este microfone 
para dirigir um apelo aos nos
sos eminentes Colegas que nos 
seus Gabinetes atendem a tra
balhos e encargos parlamenta
res, para que se desloquem a 
este plenário, a fim de que 
essas matérias, que· estão na 
Ordem do Dia já há algum tem
po, possam ser aprecladas e, 
em razão dessa apreciação, o~
tros projetas de inquestiona
Vel relevância, ligados ao 
Distrito Federal, possam tam
bém ser apreciados. Há poucos 
instantes esta casa pratica
mente tinha o seu Qucrum as-
segurado de 38 ~rs. Senadores, 
portanto, em condições de se 
apreciar o veto do Sr~ Gover
nador do Distrito Federal. 

Então, é o apelo que f~ço, no 
instante em que v. Ex , .s~. 
Presidente, praticamen!e lnl
cia o processo de votaçao: que 
os srs. Senadores retornem a 
este plenário e aqui garantam 
a existência de quorum para o 
exame dessas materias. Ainda 
mais porque muitos desses ve
tos estão praticamente supera
do$, em razão de outras deci
sões. através de projeto de 
1e1 L como é o caso do regime 
ju~1dico, quando o Sr. Gove~
nador, vetando projeto de 1~
vra do eminente Senador Maur1-
cio Corrêa~ enviou matéria so-

I 
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bre o assunto, aprovadn em 
tempo h~bi1 pelo' Senado 
Federal. 

É o apelo que transmito. nes
te instante, aos s~s. Senado
res. sabido, que nesta Casa 
mais de 40 do seus ilus~res 
integrantes se encontram, al
guns neste plenário e muitos 
no; seus Gabinetes. 

O Sr. PRESIDENTE (Nelsón Ca~
nefro) - A Mesa reitera o ape-
1o do nobre Senador Mauro Be
nevides, atendendo a que exis-· 
tiam na Casa, ainda há pouco, 
43 Srs. Senadores. Portanto, 
há número regimental para que 
se proceda à vota~ão desses 
vetos, que estão 1mpedindo o 
curso de vários projetes. de 
interesse do Distrito Federal. 

A Mesa está 'fazendo soar a· 
campanhia. para que os Srs: 
Senadores. avisados venham ao 
plenãrio. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) -A Mesa pede aos Srs. 
Senadores que se encontram em 
seus Gabinetes compareçam ao 
plenário para a votação. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) - Srs. Senadores, vai
se proceder à votação. que 
será por escrutínio secreto. 

OS Srs. Senadores devem ocu
par lugares diversos daqueles 
que ocupam norma 1 mente. 

o sr. Marco Mactel - sr. P~e
sidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
nei ro) - Tem a -·pa 1 avra V. Exa 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. 
Pela ordem.)- Sr. Presidente, 
apenas para orientar a Banca
da, gostar1a de saber como de
veremos votar se enventualmen
te desejarmos manter o veto? 

O SR. PRESIDENTE ( Nelson 
Carneiro) -A fim de manter o 
vetoy o Senador deverá votar 
"sim"; rejeitando o veto, 
votará "não" . --

O SR. MARCO MACIEL - Muito 
obriQado pela informação, Sr. 
Pres1dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) - Em votação. · 

Peço a todos os Srs. Senado
res votem em lugares que não 
sejam os seus. porque a vota~ 
ção é secreta. (~ausa.) 

Há outros vetos. A Mesa pede 
a atenção dos Srs. _Senadores 
para que não se afastem do 
plenário. 

ds Srs; Senadores já podem 
votar·. (pausa·.) 

(Pr~cede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) :- Votaram "'$im" 28 Srs. 
Senadores : e "''Não·:. 1 O . 

-~ouve uma abstenção. 

TOtal: 39 votos. 

o veto foi' ~antido. 

Será f~ita a comunicação ao 
Sr. Governador jnterino do 
.Distrito Feder.al. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
netro) ~ Passe-se à votação do 
seg~do veto. são trés vetos. 
Peço aos Srs. Senadores não se 
afastem do plenário. - Item 2: 

PROJEtO DE LEI DO 
DF NO 41, DE 1990 

(Incluído em Ordem do 
Dia nos termos do art. 
10, 6 10. da Reso1ução 

n~ 157. de 1988) 

Votação, em turno únicO. do 
veto total aposto ao Projeto 
de Lei do DF n~ 41, de 1990, 
de aut~ria do Senador Maurf
cio Correa, que regulamenta 
o art. 39 da Constituição, 
relativo ao regime jurídico 
dos servidores das fundações 
públicas do Distrito Federal 
e dá outras providências. · 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
do dia i2 do corrente. 

oS Srs. Senadores que votarem 
"sim" manterão o veto; os Srs. 
Senadores que yotarem "não"', 
evidentemente; o rejeitarão. 

O Sr. Mauro Benevides - Sr. 
Presidente, peço a palavra 
para prestar um esclarecimen
to. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neirol - Concedo a palavra a 
V. Ex 

O SR. MAURO BENEVIDES ( PM08 
CE. Para esclarecimento. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, o projeto vetado, da 
lavra do_eminente Senador Mau
~icio Correa, significou. 
quando apresentado, uma mani
festação junto ao Governo do 
D1str1to Federal para que fos~ 
se assegurado o regime jurídi
co único ao servidores do GOF. 

Embora se reconheça exatamen
te a iniciativa do ilustre re
presentante de Brasília, Sena
do~ Mauricio Correa, o Gover
nador, ao vetar a proposição, 
por questões de constitu"ciona-
1 idade, f mediatamente enviou a 
esta Casa proposição. que con
tou com o apoio do Senador 
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Mauricio Correa. e hof~ já 
lei vigorante em Bras11ia. 

é 

Portanto, estamos apenas cum
prfrido o·ritUal da Constitui
ção, apreciando este veto e, 
evidentemente, mantendo a de
~isão do Sr. Governador, já 
que o regime jurídico se acha 
vigorante no Governo do Dis
trito Federal: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) ~iodos· os srs. senado
res estão esclarecidos. · 

Vamos passar â votação. 

os· Srs. Senadores já podem 
votar.. "sim'' importa na manu
tenção do veto. 

Os Srs. S~nadores já podem 
votar . (Pausa. ) · 

(Procede-se à votaçãõ.) 

O SR. PRESIDENTE .(Nelson Ca~
neiro) - Votaram "sim" 25 Srs. 
Senadores; e ~não", 11. 

Houve 2 abstenções. 

Tota1: 38 votos. 

o veto foi mantido. 

Será ·comunicado o resultado 
do veto ao.Sr. Governador in
terino do Dis;rito ~ederal. 

. O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) - ~tem 3: 

PRO~~T~5~Eó~Eisgg DF 

(Incluído em Ordem'do Dia nos 
termos do· art. 1 o. §:1 o. da Re
solução n~.157, de 1'988) 

Votação. em turno único, do 
veto parcial aposto ao Pr~ 
jeto~ de·Lei do DF nA 45, de 
1990, que-dispõe sobre o re
gime jurídico dos servidores· 
civis das fundações públicas 
do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
de 10 do corrente. 

Os srs. sen~dpres que vota"rem 
"stm" manterao o veto; os Srs. 
Senadores · que votarem "não" 
evidentemente o rejeitarão. 

Em votação. 

o Sr. Mauricio Correa- SP. 
Presidente, peço a ealavra 
para encaminhar a votaçao. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neirol- Concedo a palavra a 
V. Ex 

O SR. MAURÍCIO CORREA (PDT 
DF. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores o 
veto aposto pelo Governo do 

" 
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Distri~o Federal se refere à 
exclusão do dispositivo aqui 
aprovado. segundo o qual os 
trabalhadores das Fundações 
QUe passaram para a cond1ção 
de estatutários teriam as suas 
relações jurídica~ definidas 
pela Justiça Federal. Trata-se 
de uma emenda ao projeto 
originário apresentada pelo 
Senador Pompeu de Sousa. O Se
nado aprovou a emenda. que se 
incorporou ao texto. e o Go
vernador a vetou. 

Deixo bem claro aos Srs. Se
nadores que o projeto do regi
me jurídico da União foi apro
vado na Câmara dos Deputados 
veio ao Senado e aqui sofreu a 
apresentação de substitutivo. 
da lavra do Senador Cid Sabôia 
de Carvalho, que contempla 
essa mesma garantia para os 
trabalhadores federais que 
passaram eara o regime jurfdi
co da Uniao. 

Portanto, se derr~barmos o 
veto do Governador do Distrito 
Federal, estaremos praticando 
uma justi~a. uma eqüidade com 
relação aquilo que já fizemos 
no tratamento dos funcionários 
federais. Asstm, do ponto de 
vista jurídico, não há impos
sibilidade nenhuma, mesmo por
que já o aprovamos. De sorte 
que há uma situação que trago 
ao conhecimento dos Srs. 
Senadores: o veto aposto pelo 
Sr. Governador é in~usto- e 
contraria disposição Já apro
vada por nós no substitutivo 
do regime jurídico da União e 
que está dependenCo agora de 
aprovação da Câmara dos Depu
tados. 

Portanto, encarn1nho. Sr. Pre
sidente. pela derrubada do 
veto. A meu ver. é uma discri
minaçéo contra OS Servidores 
celetistas. que agora são 
funcionários públicos em i
gualdade de condições como as
segura a Constituição aos 
funcionários públicos federa
is. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Peço aos Srs. Senado
res ocupem os seus 1ugares. 

Os Srs. Senadores já podem 
votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE {Nelson Car
neiro) - Votara~ "sim" 21 Srs. 
Senadores; e "não", 16. 

Houve 3 abstenções. 

Total: 40 votos. 

O veto foi m_ant i do. 

A Presidência comunicará ao 
Sr. Governador int~rino do 
Distrito Federal o resultado 
da votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-
neiro) Item 11: 

PRO..JETO DE LEI 
DO QF NQ 53, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 353 ~ 

parágrafo único, 
do Regimento Interno) 

c;scussão. em turno úni
co, do Projeto de Lei do DF ng 
53, de 1990, de iniciativa do 
Governador do Distrito Fede
ral, que autoriza a Companhia 
Imobiliária de Brasília- TER
RACAP a . doar os imóveis que 
especifica e dá outras provi
dênc I as (dependendo de 
parecer). 

Solicite ao nobre Senador 
Mauro Benev ides o par'ecer da 
Comissão do Distrito Federal. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB
CE. Para emitir parecer.) 
Sr. Presidente. Srs. Senado
res. o presente projeto pro
põe, de um lado, seja a Compa
nhia lmobiliária de Brasllia
TERRACAP autorizada a doar. ao 
Distrito Federal, trinta imó
ve_is arrolados, que compõem o 
seu património: e. de outro 
lado. seja o Distrito Federal 
autorizado a alienar os imó
veis, para que sejam os recur
sos advenientes aplicados em 
"despesas relativas ao setor 
de educação. inclusive no pa
gamento de pessoa 1 n. 

Essa, aliás, a razão de ser 
da proposição. conforme escla
rece o Excelentfssimo Senhor 
Governador na Mensagem n~ 119, 
de 1990 - DF (n~ 92/90-GAB. na 
origem)~ onde se lê: 

"O Distrito Federal, para a 
manutenção da rede de ensino 
público da Capital, sempre 
contou com recursos repassa
dos pela União. a fundo per
dido, principamente quanto 

_às desPesas re1atlvas a pa
gamento de pessoal. 

Recentemente, viu-se o Exe
cutivo local às voltas com 
despesas imprevistas neste 
setor, o que o fez, como de 
costume, buscar socorro jun
to à União. 

Todavia, por razões sobeja
mente conhecidas, por serem 
de conhecimento público, a 
União não o pôde atender. 

Como as despesas são 
inadiáveis, pois resultantes 
de salários de servidores da 
educação. restou ao Distrito 
Federal. como solução única. 
se propor a alienar imóveis 
que hoje compõem o patrimó
nio de empresa pública por 
ele controlada, a Companhia 

Imobil1ária de Brasflia 
TERRACAP. 

Para este mister, se1ecio
nou aqueles imóveis que sa
bidamente, têm hoJe uma' for-
te demanda, coincidentemente 
de destinação especifica 
para a área da educação. 

Ao fazer· esta s!leção, ·cui
dou para q4e nao houvesse 
prejufzo~. nem atuais, nem 
futuros. ao desenvolvimento 
·e ampliação da rede pública 
-de ensino... · · 

Assevera. o Sr. Governador 
ser "este o caminho único d~ 
que dispõe o Distrito Federal 
para proceder ao pagamento dos 
salários dos servidores da e-
ducação. uma vez que_ todo o 

-seu orçamentop acha-se compro
metido. sendo que, com esta 
providência. resta-lhe, tal
vez. parcela de recursos para 
investimento, também urgente, 
neste setor, como recuperação 
de prédios escolares e amplia
ção da rede de ensino". ~. com 
fundamento no art. 4~. daRe
solução do Senado n~ 157, ·de 
1988, requer urgência na apre
ciação do proj e_to. 

Não vislumbramos óbiCes cons
titucionais ou legais ao pro
jeto que. inclusive quanto ao 
mérito. a nosso ver, merece 
aprovação, já que a sua fina
lidade, por sf só, o justifi
ca. o que conc1ufmos pelas ra
zões apresentadas pe 1 o seu i -
lustre autor. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -o parecer é favorável 
à iniciativa do governador in
terino do Distrito Federal, 
que pretende proceder à venda 
de 30 imóveis para pagar os 
servidores da Secretária de 
Educação. 

Completada a instrução da ma
téria, passa-se à discussão do 
projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer 
uso da palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam 
o projeto queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

o projeto vai à Comissão Di
retora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Sobre a mesa, parecer 
da Comissão Oiretora oferecen-_ 
do a redação final, que será 
lida pele Sr. 1A Secretário. 

• 
' 
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É lida o seguinte 

PARECER Ng 315, DE 1990 

(DA COMISSÃO DIRETORA) 

Reclação final do Projeto de 
Lei do DF ng 53, de 1990. 

A Comissão Diretora apresenta 
a redação ~inal do Projeto de 
Lei do DF nA 53 9 de 1~90, ~ue 
autoriza a COmpanhia 
Imobiliária de Brasília 
(TERRACAP) a doar os imóveis 
~ue especi~ica e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 
23 de outubro de 1990. 

Nelson carne;ro. Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator 
Nabor .Júnior, Aureo Mel lo. 

ANEXO AO PARECER N~ 315, 
DE 1990 

Redação final do Projeto de 
Lei do DF 53, de 1990. Auto
riza a Companhia Imobiliária 
de Brasília (TERRACAP) a 
doar os imóveis que especi
fica~ e dá outras 
prov1dências. 

o Senado Federal decreta: 

Art. 1 2 É a Companhia 
Imobiliária de Brasília 
(Terracap) autorizada a doar, 
ao Distrito Federal, os im6-
veis discriminados no anexo 
único desta Lei, para os fins 
previ s'to no art ., · 2.s< 

Art. 2A É o Distrito Federal 
autorizado a alienar os imó
veis de que trata o artigo 
anterior. 

Parágrafo único. Os recursos 
advindes da alienação de que 
trata este artigo serão apli
cados em despesas relativas ao 
setor educação, inclusive no 
pagamento de pessoal. 

Art. 3~ Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Em discussão a reda
ção final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer 
uso da palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a apro
vam queiram permanecer senta
dos . (Pausa . ) 

Aprovada. 

A Matéria vai à sanção do Sr. 
Governador do Distrito Fede
ral. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 14: 

PROJETO DE LEI DO DF N~ 43, 
DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do 
Regim~nto Interno) 

Discussão, em turno úntcoA 
do Projeto de Lei do . DF n 
43, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal, que dispõe sobre o 
aproveitamento de servidores 
na carreira Administrativa 
Pública da Fundação Zoobotâ
nica do Distrito Federal, 
criada pela Lei n~ 82, de 29 
de dezembro de 1989, e dá 
outras providências (depen
dendo de parecer) . 

Solicito ao nobre Senador 
Mauro Borges o parecer da Co
missão do Distrito Federal. 

O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. 
Para emitir parecer) Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, 
originário do Governo do Dis
trito Federal, vem a exame 
desta Casa. nos termos do § 
1.Sl, do art. 16, do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias. e da Resolução 
n.Sl 157, de 1988, do Senado Fe
deral, o presente projeto de 
lei que visa a aproveitar os 
servidores contratados por 
convênio com a Embrater. na 
Carreira Administração Pública 
da Fundação 2oobotânica do 
Distrito Federal. 

sesundo o projeto, o servidor 
tera o prazo de 30 (trinta) 
dias para manifestar sua opção 
pela carreira junto à Fundação 
Zoobotânica do Distrito Fede
ral, passando a integrar a Ta
bela Suplementar a que se re
fere o § 3~ do art. f.Sl da Lei 
n~ 93, de 2 de abril de 1990. 

O aproveitamento na carreira 
dar-se-á por concurso, para 
fins de efetivação, para os 
servidores que contavam mais 
de cinco anos de contrato de 
trabalho na data da promulga
ção da Constituição. Os demais 
servidores com mais de cinco 
anos, serão aproveitados por 
concurso público, sendo que o 
temºo de contrato de trabalho 
será contado como título. 

O aproveitamento será feito 
em emprego de atividades cor
respondentes àquelas para as 
quais o servidor foi contrata
do e dar-se-á em padrão e 
classe iniciais dos respecti
vos empregos. 

Está assegurado o mesmo 
salário~ e o tempo de serv1ço 
prestado pelos servidores, na 
condição de conveniado, será 
contado para todos os efeitos. 
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No art. 5~. está previsto que 
o servidor que não optar pela 
car~eira terá o contrato de 
trabalho rescindido. 

Na Mensagem que acompanha o 
projeto. o Sr. Governador jus
tifica que esses servido~es 
possuem vinculo empregatício e 
representam mão-de-obra com 
que efetivamente conta hoje a 
Fundação Zoobotânica do Dis
trito Federal. 

Conclusão 

Analisando a matéria, não ve
rificamos impedimehtos quanto 
aos aspectos constitucionais. 
jurídicos ou de técnica 
legislativa. Quanto ao mérito, 
acreditamos ser relevante a 
contribuição que trará a admi
nistração da Fundação Zoobotâ
nica do Distrito Federal a a~ 
provação desta proposição, que 
poderá contar com os servido
res experientes na continuida
de de seus trabalhos. 

Diante do exposto, somos. no 
âmbito desta Comissão, pela 
aprovação do presente projeto 
de lei. 

É o parecer, Sr. Presidente~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -O parecer é favorá
vel. 

Completada a instrução da ma
téria. passa-se à sua imediata 
ap-reciação. 

Em discussão o projeto, em 
turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala
vra, encerro a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o apro-
vam queiram permancer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

o Projeto vai à comissão 01-
retora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Sobre a mesa, parecer 
da Comissão D-i retora oferecen
do a redação final. que será 
lida pelo Sr. 1~ Secretário. 

é lido o seguinte 

PARECER Ng 316, DE 1990 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de 
Lei do DF ng 43, de 1990. 

A Comissão Diretõra 8presenta 
a redação final do Projeto de 
Lei do DF nA 43, de 1990, que 
dispõe sobre o aproveitamento 
de servidores na carreira Ad
ministração Pública da Funca
ção Zoobotânica do Distrito 
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Federal, criada pela Lei nA 
82, de 29 de dezembro de 19es, 
e dá outras providências. 

Sala das Reuniões da Comis-
sãoi 23 de outubro de 1990. 

Ne son Carneiro, Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator 
Mendes Canale, Antonio luiz 

Maya. 

ANEXO AO PARECER N~ 316. 
DE 1990 

Redação final do Projeto de 
Lei do DF n2 43, de 1990, 
que dispõe sobre c aprovei
tamento de servidores na 
Carreira Administraçáo Pú
blica da Fundação Zoobotãni
ca do Distrito Federal. 
criada pela Lei n2 82, de 29 
de dezembro de 1989, e dá 
outras providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. 1~ Os servidores contra
tados através de convénio ce
lebrado entre a Fundação Zoo
botânica do Distrito Federal e 
a Embrater, que se encontrem 
em exercício na Fundação Zoo
botânica do Distrito Federal. 
poderão ser aproveitados, me
diante ogção, na carreira Ad
ministraçao Pública da Funda
ção Zoobctânica do Distrito 
Federal, criada pela Lei n~ 
82, de 29 de dezembro de 1989. 

Parágrafo único. A opção de 
que t~ata este artigo será ma
nifestada junto â Fundação Zo
obotânica do Distrito Federal, 
no prazo de trinta dias, pas
sando o servidor, a partir da 
opção, a integrar a Tabela Su
plementar referida no § 3~ do 
art. 1.12. da Lei nJJ. 93. de 2 de 
abril de 1990. 

Art. 2~ o aproveitamento dos 
servidores a que se refere o 
art. ig desta lei, dar-se-á: 

I - através de concurso. para 
fins de efetivação, para os 
servidores que, em 5 de outu
bro de i988, tinham cinco anos 
9e contrato de trabalho, pago 
a conta de recursos alocados 
ao convênio mencionado e ainda 
permaneçam nesta condição: 

II - através de concurso pú
blico para os servidores que, 
em 5 de outubro de 1988. ti
nham menos de cinco anos de 
contrato de trabalho, pago à 
conta de recursos alocados ao 
convênio referido e que ainda 
permaneçam nesta situação. 

Parágrafo único. Nos concur
sos de que trata este artigo o 
tempo de contrato de trabalho, 
através de convênio, será con
tado como titulo. 

Art. 3~ O aproveitamento de 
que trata o art. 2~ desta 1e1 
será feito em emprego de ati~ 
vidade correspondentes àquelas 
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para quais o servidor foi con
tratado, observado o mesmo 
grau de escolarid~de. 

§ 1.12.- O aproveitamenteo dar
se-á em padrão e classe inici
ais dos respectivos empregos. 

§ 2~ Nenhuma redução de remu
neração poderá resultar do 
disposto no parágrafo ante
rior, assegurando a diferença. 
se houver, como vantagem pes
soal individual nominada. 

Art. 4~· o tempo de serviço 
prestado pelos servidores na 
condição de conveniado, será 
contado para t~dos os efeitos. 

Art. 5~ Os servidores contra
tados atraves de convênio ce
lebrado ·entre a Fundação Zoo
botânica do Distrito Federal e 
a Embrater, que •não op~a~em 
nos termos desta lei • terão os 
respectivos contratos de tra
balho rescindidos. 

Art. 6$1: a· Governador do Dis
trito Federal baixará os atos 
necessários à regulamentação 
desta lei. 

Ar-t. ?Sl. Esta· 1 e i entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 8SL Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson 
carneiro) -Em discussão a re
dação final. (~ausa.) 

Não havendo ~uem peça a pala
vra, encerro a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a apro-
vam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à sanção do sr. 
Governador do Distrito 
Federa 1 . 

O SR. PRESIDENTE 
Carneiro) Item 15: 

(Nelson 

PROJETO DE LEI DO DF N~ 55, 
DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. B36, c, do 
regimento Inter.ho) 

Discussão, e~ turno único1 do Projeto de Lei do DF n 
55, de 1990, ·de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal, ~ue cria a carreira 
Assistência Jurídica das 
fundações públicas do Dis
trito Federal e seus cargos, 
fixa os valores de seus ven
cimentos e dá outras ·provi
dências (dependendo de 
pa-recer). 

Nos termos regimentais, soli
=ito ao nobre Senador Mauricio 
Correa o parecer sobre a 
proposição. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A (PDT 
DF. P~ra emitir parecer. Sem 
revisao do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores 
trata-se de mensagem encami~ 
nhada pelo Governo do Dist~ito 
Federal criando a carreira de 
Assistente 0urfdico das funda
ções públicas do Distrito 
federal. 

Na verdade. todas as carre1-
ras jurfdicas do Distrito Fe
dera1 já estão devidamente o~
ganizadas; somente o pessoal 
relativo às fundações é Que 
estava sofrendo essa 
injustiça. Várias vezes tenta
mos equacionar esse problema. 
mas alegavam sempre sua 
inconstitucionalidade. 

Agora o Governo resolve fazer 
justiça com os advogados das 
fundações de Brasília. 

Sr. P~esidente, a mensagem é 
jurídica, o projeto se reveste 
de juridicidade plena. 

Tràta-se de proposição enca
minhada a esta Casa pelo Sr. 
Governador do Distrito Federal 
ob~etivando a c~iaçâo da Car
re1ra de Advogados das Funda
ções Públicas ·do Distrito 
Federal. 

o projeto em tela esteia-se 
nas regras contidas no art. 16 
do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitarias e no 
art. 3~. itens 1 e III. daRe
solução n~ 157, de 1988, qu~ 
estabelece normas para que o 
senado Federal exerça a compe
tência de Câmara Legislativa 
do Distrito Federal. 

Em face da necessidade de se 
regular a matéria com a maior 
brevidade, foi solicitado, nos 
termos do art. 4~ da citada 
Resolução nSL 157. de 1989. re
gime de urgência para sua a
preciação nesta Casa. 

A Carreira Assistência Jurí
dica que ora se pretende im
plantar no âmbito das Funda
ções Públicas do Distrito Fe
deral compõe-se de carcos de 
Assistente Jurídico. ·classes 
"C" ''B" e "A" competindo a 
taiS servidores Õ exercício da 
representação judicial na d~
fesa das Fundações a que e~tl
veram vinculados, bem ass1m o 
exercfcio de atividades 
correlatas. 

Os venci~entos dos integran
tes da mencionada carreira 
acham-se fixados em: 

I Assistente Jurldico, 
Classe "C", Cr$ 91 .257, 06; 

1 

•. 

i 
" 
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II Assistente úuridico, 
Classe "B"', Cr$ 86.808,30: 

III Assistente Juridico, 
Classe uA", Cr$ 82.815,80. 

Incidindo sobre esses venci
mentos a Gratificação de Re
presentação mensal de, respec
tivamente, 195%, 190% e de 
185%, além da Gratificação a
dicional por Tempo de Serviço 
calculada na base de 5% por 
qüinqüênio de efetivo exercí
cio, sobre o cômputo da remu
neração recebida. 

A providência fixa o seguinte 
número de cargos de Assistente 
Jurídico para as fundações pú
blicas do Distrito Fede~al: 

a) Fundação Cultural. Funda
ção do Serviço Soei a 1 , Funda
ção de Asmparo ao Trabalhador 
Preso. 3 (três) para cada uma; 

b) Fundação 
(seis): 

Zoobotânica, 6 

c) Fundação 
(doze): e 

Educac i ona 1 , 12 

d) Fundação Hospitalar, 15 
(quinze). 

Além de estabelecer o regime 
jurídico previsto no Estatuto 
dos Funcionários Públicos Ci
vis da União para disciplinar 
a Carreira, até que seja apro
vado o estatuto próprio dos 
servidores do Distrito Fede
ral, a proposição determina a 
exigência de concurso público 
de provas e títulos para o in
gresso na mencionada carreira. 

Tendo em vista a situação de 
servidores que se encontram, 
na atualidade, exercendo ati
vidades na qualidade de Advo
gados nas diversas fundações, 
o projeto autoriza o aprovei
tamento desses profissionais, 
mediante opção pessoal dos 
mesmos, desde que venham ocu
pando o emprego antes referido 
desde 31 de dezembro de 1989, 
e que tenham ingressado no 
se~viço mediante concurso pú
blico ou que sejam amparados 
pelo art. 19 do Ato das Dispo
sições Constitucionais 
Transitórias. 

Os demais servidores que op
tarem pela transposição fica
rão sujeitos á prestação de 
provas em concurso público a 
se .. rea 1 i zar no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, a con
tar da vigência da lei de 
criação da carreira. 

Consoante se percebe da lei
tura dos dispositivos que in
tegram o projeto em análise, a 
matéria ·a~ha-se disciplinada 
de forma adequada e guarda o
bediência aos princípios cons
titucionais que presidem a Ad
ministração Pública, além de 
proporcionar uma maior racio-

na11dade à padronização orgâ
nica e salarial entre os Advo
gados que atuam na defesa das 
fundações públicas do Distrito 
l=edera l . 

Diante do exposto, opinamos 
pela aprovação do projeto de 
lei em exame. 

É o parecer. Sr. Presidente. 

O Sr. Mauro Benevides - Sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE 
Carneiro) - Concedo a 
ao nobre Senador. 

(Nelson 
palavra 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, 
essa mensagem do Sr. Governa
dor do Distrito Federal decor
reu de um estudo aprofundado, 
levado a efeito pelos órgãos 
competentes do GDF. buscando 
exatamente oferecer aos servi
dores agora beneficiados uma 
oportunidade de melhor exerci-
tarem as suas tarefas, de mol
de a que a colaboração dos 
mesmos ao GOF se fizesse de 
forma ainda mais amRla, com 
uma remuneração compatível aos 
encargos pelos mesmos cumpri
dos no GOF. 

Trata-se de uma longa postu
lação que encontrou o apoio da 
Comissão do Distrito Federal. 
o nosso Líder. Senador Ronan 
Tito. também nesta mesma tri
buna. expressou o seu apoio à 
iniciativa. E só depois de a
pelos dos Srs. senadores Mau
rício Correa, Pompeu de Sousa 
e Meira Filho foi que me per
miti também, como Presidente 
da Comissão do Distrito fede
ral, fazer chegar ao Governa
dor Wanderley Vallim essa 
proposição. Somente depois do 
empenho de todos é que os se
tores competentes do GDF en
tenderam que essa proposição 
dev~ria ser submetida a apre
ciação do Senado Federal. 

Estou absolutamente certo de 
que, aprovando essa matéria, o 
Senado Federal irá ao encontro 
de um~ reivindicação muito 
justa, que será concretizada 
pelo projeto agora relatado 
favoravelmente pelo eminente 
Senador Mauricio Correa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson 
Carneiro) -A Mesa demorou-se 
no exame da matéria porque 
queria ver o cumprimento dos 
dispositivos constitucionais. 

Realmente. pelo art. 5~ o in
gresso naarreira se fará me-. 
diante concurso público de 
provas e títulos. 

o art. 9~ ressalva que os 
servtdores das fi.m'dações pú-
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b11cas que em 31 de dezembro 
de 1989 ocupavam o emprego de 
advogado~ e que permaneçam e
xercendo as mesmas ·atribui
ções. e não foram amparados 
pelo art. s~ do Ato. das ·Dis
posições Cons~itucionais Tran
s i tõr tas~ poderão optar pe 1 as 
transposições de 9ue trata o 
artigo anterior, apos se sub
meterem a concurso púb11co. 
nos termos das leis das res
pectivas carreiras~ 

com estes esclarecimentos, a 
Mesa submete à apreciação do 
Plenário a discussão do proje
to. com o parecer favorável do 
nobre Senador Maurício Correa. 

Em discussão o projeto, em 
turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala
vra, encerro a discussão. 

Em votação. 

os Srs. Senadores que o apro-
vam . queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Di
retora para a redaçáo final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson 
Carneiro) - Sobre a mesa pare
cer da Comissão Diretora que 
será lido pelo Sr. 1~ 
secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER NQ 317, DE 1990 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de 
Lei do DF nQ 55. de 1990. 

A Comissão Diretora apresenta 
a redação final do Projeto de 
Lei do DF n~ 55. de 1990, que 
cria a Carreira Assistência 
Juridica das Fundações Públi
cas do Distrito Federal e seus 
cargos. fixa os valores de 
seus vencimentos e dá outras 
providências. 

Sala de 
23 de 
- Mendes 
- PoJr'C)eu 
Antonio 
Júnior. 

Reuniões da Comissão, 
outubro de 1990. 

Canale, Presidente 
de Sousa, Relator 

Luiz Maya Nabor 

ANEXO AO PARECER NQ 317, 
DE 1990 

Redação final do Projeto de 
Lei do DF nQ 55, de 1990, 
que cria a Carreira Assis
tência ~urfdica das Funda
ções Públicas do Distrito 
Federal e seus cargos, fixa
dos valores de seus venci
mentos e dá outras 
providências~ 

O Senado Federal decreta: 
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Art. _1~ É cr-iadl3 a car-reira 
Assistência Jurídica das Fun
dações Públicas do Distrito 
Federal, composta dos cargos 
de Assistente Uurfdico, Classe 
c. Assistente Juridico, Classe 
6, e Assistente Jurídico, 
Classe A. 

§ 1A Compete aos integrantes 
da Carreira de ~ue trata este 
artigo, o exercício da repre
sentação judicial das funda
ções públicas do Distrito Fe
deral nas ações e feitos~ como 
autor, réu, assistente ou opo
nente, a assistência e a con
sultaria jurídica dos órgãos 
das próprias fundações e o e
xercício de atividades 
correlatas. 

§ 2~ As competências estabe
lecidas no parágrafo a~terior 
não se sobrepõem as da 
Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal que, no interesse da 
Administração, poderá avocá-
1as. 

Art. 2~ São criados, nas fun
dações públicas do Distrito 
Federal, cargos de Assistente 
Jurídico, na forma do Anexo I. 
e assim distribuídos: 

I na Fundação Cultural do 
Distrito Federal, três cargos~ 

II - na Fundação Educacional 
do Distrito Federal, doze car
gos; 

III ----na -tundação Hospitalar 
do Distrito Federal, quinze 
cargos; 

IV na Fundação do serviÇo 
Social do Distrito Federal, 
três cargos; 

v na Fundação Zoobotánica 
do Distrito Federal, seis car
gos: e 

VI - na Fundação de Amparo ao 
Trabalhador Preso do Distrito 
Federal. três cargos. 

Art. 3A Os vencimentos dos 
integrantes da Carreira Assis
tência Jurídica das Fundações 
Públicas do Distrito Federal 
são fixados em: 

I Assistente Jurfdico, 
C1asse C, Cr$ 91.257~06; 

!I Assistente Jurídico, 
Classe B, Cr$ 86.808,30; e 

III Assistente Juridico. 
Classe A, Cr$ 82.815,80. 

§ 1 A Aos integrantes da Car
reira é devido a Gratificação 
de Representação Mensal, fixa
da nos seguintes percentuais, 
incidentes sobre o vencimento 
do respectivo cargo: 

I Assistente Jurídico, 
Classe c. 195%: 
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II Assistente Jurídico, 
Classe 8, 190%; e 

III Assistente ~uridico, 
Classe A, 185%. 

§ 2~ A GratificaÇão Adicional 
por Tempo de Serviço será cal
culada na base de cinco por 
cento por qüqüênio de efetivo 
exercfcio sobre o vencimento 
básico e a Gratificação de 
Representação. 

§ aA os valores dos vencimen
tos~ p~evistos neste artigo~ 
serão reajustados nas mesmas 
datas e nos mesmos fndices a
dotados para os servidores do 
Distrito Federal, ocorridos a 
partir de 1A de setembro de 
1990. 

Art. 4A o regime jurídico dos 
integrantes da Carreira Assis
tência Jurfdica das Fundações 
Públicas do Distrito Federal, 
até QUe se aprove o estatuto 
próprio dos servidores, civis 
do Distrito Federal, é o da 
Lei n~ 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, e leis complementa
res. 

Art. 5~ O ingresso na Carrei
ra Assistência Jurídica das 
Fundações Públicas do Distrito 
Federal far-se-á mediante con
curso público de provas e tí
tulos, na forma de regulamento 
a ser baixado pelo Governador 
do Distrito Federal. 

§ 1A o Ingresso dar-se-á sem
pre na Classe A. 

§ 2~ Poderão concorrer ao in
gresso na carreira, bacharéis 
em direito, de comprovada ido
neidade moral e inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

_§ s~ Na organização e real i-
zação do concurso público, 
será obrigatória a participa
ção de representante da 
Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal. 

Art. SA A movimentação dos 
integrantes do cargo de assis
tente Jurídico; Classe A para 
a Classe B e desta para a 
Classe C será feita por promo
ção, obedecidos os seguintes 
princípios e condições: 

I --e-xistência de vaga; 

II ~ antiguidade e merecimen
to, alternadamente. 

Parágrafo único. O Governador 
do Distrito Federal baixará 
ato regulamentando a promoção. 

Art. 7~ Todos os ates refe
rentes aos intergantes da Car
reira Assistência Jur-ídica das 
Fundações PUblicas do Distrito 
Federal serão praticados pelo 
dirigente máximo da respectiva 
fundação. 

Art. e~ Os atua1s servidores 
das fundações públicas do Dis
trito Federal que. em 31 de 
dezembro de 1989, ocupavam 0 
emprego de Advogado, mediante 
concurso público, poderão op
tar pela transposição, na for
ma do Anexo II, para ·a Carrei
ra de que trata esta lei. 

§ 1~ A opção será manifesta
da, por petição protocolizada, 
junto à fundação a que perten
cer o servidor, no prazo de 
trinta dias. contados da vi
gência desta lei. 

§ 2A Os servidores que. em 31 
de dezembro de 1989, ocupavam 
o emprego de Advogado e foram 
amparados pelo art. 19 do Ato 
das Disposições Constitucio
nais Transitarias poderão op
tar pela transposição de que 
trata este artigo, após cum
pridos os requisitos exigidos 
nas 1eis que criaram as res
pectivas carreiras. 

Art. gA Os servidores das 
fundações públicas do Dlstrito 
federal que, em 31 de dezembro 
de 1989, ocupavam. o emprego 
de Advogado e permanecem exer
cendo as mesmas atribuições e 
não foram amparados pelo art. 
i9 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
poderão optar pela transposi
ção de que trata o artigo an
terior, após se submeterem a 
concurso público, nos termos 
das 1 eis das respectivas 
carreiras. 

Parágrafo Onico. O concurso a 
que se refere este artigo será 
realizado no prazo de cento e 
oitenta dias. a contar da vi~ 
gência desta lei. 

Art. 1 o. A transposição dos 
servidores que independem de 
concurso terá efeitos a partir 
da publicação desta lei, a dos 
demais da data de homologação 
do concurso. 

Art. 11. Os servidores que 
não optarem pela transposição 
para a Carreira de Assistência 
Juridica das Fundações Públi
cas do Distrito Federal perma
necerão no cargo que ocupam, 
obedecidas as atuais 
condições. 

Art. 12. A partir da transpo
sição prevista nesta lei serão 
extintos os cargos correspon~
dentes dos quadros de pessoal 
das Fundações Púb1icas do Dis
trito Federal que vagarem. 

Art. 13. A transposição para 
a ·carreira de que trata esta 
1 e i dar-se-á por a to do 
Governador. 

Art. 14. A transposição de 
que trata esta lei dar-se-á 
independentemente do número de 
cargos criados e do número de 
vagas em cada classe. 
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revert~ndo-se à classe inicial 
ou extinguindo-se\ na medida 
em que vagarem. ate o ajusta
mento~ ao número de cargos 
criados~ 

Art. 15. A transposição de 
que trata esta lei não 
acarretará redução de remune
ração, sendE assegurada, quan-

( LEI NR 

do for o caso, a·diferença 
como vantagem pessoal nominal
mente identificada. 

Art. 16. A nomeação ou subs
•tituição do dirigente do órgão 
jurídico das fundações públi
cas do Distrito Federal será 
fe1 ta por indicação do 

Procurador-Geral do Distrito 
Federal. 

Art. 17. Esta lei entr~ em 
vigor na data de sua 
pub 1 i cação . 

Art. 18. Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

DE 

AN.EXO I 

DE DE 1990 - art. 2•) 

CARREIRA ASSISTÊNCIA JURÍDICA DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO DISTRITO FEDE!lAI, 
. 

CARGO CLASSE QUANTIDADE EN'l'IDADE 

r-•\SSISTENTE c 1 FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL 

'--''JURÍDICO B 1 

A 1 ' -

ASSISTENTE c 2 

JURÍn·rco B 3 fUNDAÇÃo EDUCACIONAL D.O Dis=TO liEDERAL 

I ' I • _ .. • 7 • • 

c 3 
ASSISTENTE FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL 

JURIDICO 
B 4 

A 8 

o 
ASSISTENTE c 1 

F_YNDAÇÃO DO SERVIÇO SO:::IAL DO DISTRITó FEDERAL 
Jl''1ÍDICO B 1 

A 1 

ASSISTENTE c 1 

'JURÍDICO B 2 FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL 

A ·3 

I 
ASSISTENTE c 1 FUNDAÇ)\O DE AMPARO AO TRABALHADOR 

JURÍDICO B 1 PRESO DO DISTRITO FEDERAL 
A 1 
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( LEI N• 

6 SITUAÇÃO 

CARGO OCUPADO 

31/12/89 

' ADVOGADO. 

ADVOGADO 

ó 

ADVOGADO 

• 
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, DE 

ANEXO II 

DE 

ANTERIOR 

EM NÍVEL 

ou 
REFERÊNCIA 

55 c. .ê3 

NS.15 a .25 

48 a Si! 

NS. 10 a 14 

42 a 47 

~S. 01 a 09 

DE 1990 - art. a•} 

SITUAÇÃO ATUAL 

CARGO CLASSE-

• 
ASS!STEN'fE - I c i 

JURÍDICO 

ASSISTENTE B 

JURÍDtCO I 

ASSISTENTE A ... 
JURIDICO 

. 

• 1 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Em discussão a · reda
ç~ofina1. (Pausa.), 

Não havendo quem peça a pála
vra, encerro a discussão. 

Em votação. 

Os srs. Senadores que a apro-
vam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à sanção do Sr. 
Governador do Distrito 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson 
Carneiro) Item 16: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 47. 
DE 1990 

(Em reQime de urgência. nos 
termos do ar~. 336, c • do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único1 do Projeto de Resolução n 
47, de 1990. de autoria do 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso e outros Senhores 
Senadores. que dispõe sobre 
a realização de concurso pú
blico para o preenchimento 
de cargos para a Câmara Le
gislativa do Distrito Fede
ral e determina outras pro
vidências (dependendo de 
parecer). 

So1icito ao nobre Senador 
Francisco Rolemberg o parecer 
da comissão do Distrito Fede
ral. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBER
G (SE.Para emitir parecer.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadç
res, de iniciativa do Senador 
Fernando Henrique Cardoso e 
outros senadores, o presente 
projeto de resolução em exame 
dispõe sobre a realização de 
concurso público para o preen
chimento de cargos para a Cê
mara Legislativa do Distrito 
Federal. 

Em sua justificação. os auto
res afirmam que a presente me
dida representa a 11 abertura de 
um caminho para que a Câmara 
Legislativa, ao elaborar a Lei 
Orgânica do Distrito Federal. 
estabeleça sua autonomia en
quanto Poder. Ao usar sua com
petência constitucional, o Se
nado Federal, como Câmara Le
gislativa do Distrito Federal. 
propõe concurso público para 
alguns cargos, ou seja, a 
criação de uma estrutura míni
ma para que aquela Instituição 
possa realizar seus 
traba 1 hos u. 

Nesse sentido, em seu art. 
1~. o projeto de resolução es
tab~lece.o prazo para a reali
zaçao do concurso, define o 
Quadro de Pessoal da Câmara 

Legislativa. d~signa o Centro 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do Senado Federal para 
a confecção de edita 1 , provas 
e treinamento que se fizerem 
indispensáveis, determina os 
valores dos vencimentos e, fi
nalmente, estabelece que as 
despesas decorrentes dessa me
dida serão atendidas pelo Or
çamento do, Oistri.to Federal. 

~ã o art. 2~ dispõe sobre o 
apoio técnico que o Senado Fe
deral dará à Câmara Legislati
va para o desenvolvimento de 
suas atividades. inclusive co
locando à disposição dela ser
Vidores QUe estejam em exercí
cio na Comissão do Distrito 
Federal. Sem dúvida alguma, 
trata-se de um auxílio 
indispensável que a Câmara Le
gislativa precisará a fim de 
poder funcionar a contendo, 
principalmente no inicio de 
seus trabalhos, já que seus 
funcionários efetivos não te
rão a experiência necessária 
para tanto. 

Enfim, O art. 3~ trata da re
quisição de outros 
funcionários para a instalação 
e funcionamento, na primeira 
sessão legislativa. da Câmara 
Legislativa. 

Entretanto, este mesmo artigo 
estabelece também que o número 
de servidores requisitados não 
poderá exceder a três vezes o 
número de deputados Distri
tais, que o perfodo de requi
sição será no máximo de um 
ano • bem como veda -.1J aprove i -
tamento, a transformaçao ou a 
transposição de cargos e em
pregos de servidores 
requisitados. 

É importante sa1ientar o 
caráter transitório das requi
sições de que trata o art. ~~. 
Se, de um l~do, os autores 
desta proposição são sensfveis 
quanto à necessidade de requi
sitar servidores para auxiliar 
o pessoal do Quadro Permanen
te, são ao mesmo tempo ins~ 
transigentes quanto à perma
nêõcia deles de maneira 
indefinida. Tal preocupação é 
plenamente justificável e tem 
e finalidade de coibir abusos 
que porventura possam vir a
contecer no futuro. E uma pre
caução plenamente aceitável e 
até mesmo meritória. 

Conclusão 

Entendemos que o projeto de 
resolução trata de modo satis
fatório a questão. temos. no 
entanto, o Projeto de Lei do 
DF n~ 33. de 1990, apresentado 
por sugestão do Deputado Au
QUsto Carvalho, que já foi a
provado inclusive na Comissão 
do DF que trata do assunto de 
forma mais completa e. cujo 
contéudo, em muitos aspectos, 
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aeredltamos, 
aproveitado. 

deva 
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ser 

Concordamos que a proposição 
CQrreta deva ser projeto de 
resolução do Senado Federal, 
nos termos do § ~. do artigo 
16. do ato das Disposições 
Constitucionais Transitór1as. 
Somos, portanto, de parecer 
favoráv~l à aprovação do pre
sente projeto de resolução na 
forma da seguinte emenda 
substitutiva: 

EMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR 

Dispõe sobre a realização 
de concurso público para o 
preenchimento de cargos para 
a Câmara Legislativa do Dis
trito Federal e dá outras 
providências. 

o Senado Federal. no exerci
cio da competência que 1he é 
atribufda pelo §do art. 16 do 
Ato das Disposições Constitu
cionais Transitarias, resolve: 

Art. 1~ No prazo máximo de 3, 
a contar da instalação da Câ
mara Legislativa do Distrito 
Federal~ será realizado con
curso publico de provas. ou de 
provas e títulos, para o pre
enchimento dos cargos quanti
ficados e qualificados, con
forme anexo I . 

Ar~. 2~ O Quadro de Pessoal 
da Câmara Legislativa do Dis
trito Federal compreende os 
cargos' em comissões, as fun
ções de confiança e os cargos 
de provimento efetivo. 

~rt. 3~ os cargos em comis
sao. e as funções de confian
ça. conforme o anexo II, que 
se destinam respectivamente às 
atividades de direçáo e asses
soramento, de chef1a e de as
sistência, serão provi.dos e 
exercidos por servidores ocu
pantes de carQos e provimento 
efetivo, ressalvado_ o disposto 
no parágrafo único deste arti
go e no art. 13 desta 
resolução. 

Parágrafo único. São de livre 
escolha de cada deputado Dis
trital um carQo de assessor e 
dois de secretario~ 

Art. 4~ os cargos de provi
mento efetivo compõem a Car
reira Atividades Legislativas 
aue compreende os cargos de 
Analista Legislativo. Técnico 
Legislativo e Auxiliar Legis
lativo, respectivamente de ni
veis superior, médio e básico. 
conforme anexo I desta 
resolução. 

Art. 5~ o ingresso na carrei
ra Atividades Legislativas 
faz-se mediante concurso pú
blico de provas:. 

~~------------------------------------------------------------------------------------~~------
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I -no Padrão I, da 3A Classe 
do Cargo de Analista Legisla
tivo; 

II -No Padrão I. da 3a Clas
se do Cargo de Técnico Legis
lativo; 

~III -no Padrão I. da Classe 
Unica do Cargo de Auxiliar 
Legislativo. 

Parágrafo único. O concurso, 
de que trata o artigo k desta 
resolução. preencherá o total 
das vagas dos cargos de Auxi
liar Legislativo. de Técnico 
Legislativo e Analista Legis
lativo, previsto no anexo I. 

Art. 6~ Podem concorrer aos 
Cargos da Carreira Atividades 
Legislativas: 

I -para o cargo de Analista 
Legislativo, os portadores de 
diploma de curso superior com 
formação na área de competên
cia para a qual ocorrerá o in
gresso; 

II - para o cargo de Técnico 
Legislativo, os pOrtadores de 
certificado de conclusão de 2~ 
grau ou equivalente; 

I I I pa·ra o cargo de Auxi-
liar Legislativo os portadores 
de comprovantes de escolarida
de até 8 4 série do 1~ grau, 
conforme a área de atuação. 

Art. 7~ o desenvolvimento do 
funcionário na Carreira Ativi
dades Legislativas ocorre me-
diante progressão, promoção. 
acesso e ascensão. conforme 
dispuser o regulamento, a ser 
fixado pela Mesa Oiretora da 
Câmara Legislativa do Distrito 
Federal: 

I - proQressão é a passagem 
do funcionaria de um padrão 
para o seguinte, dentro da 
mesma classe. obedecidos os 
critérios especificados para 
avaliação de desempenho e o 
tempo de efetiva permanência 
na Carreira; 

II - promoção é a passagem do 
funcionário de uma classe para 
a imediatamente superior da 

carreira. obedecidos bs crité
rios de avaliação de desempe
nho e qualificação profissio
nal; 

III - acesso é a investidura 
do funcionário da carreira em 
cargo ou função de direção, 
chefia. assessoramento. ou de 
assistência. oOservados o pro
cesso seletivo, critérios de 
rodízio. procedimentos de ava
liação de desempenho específi
co e perfil profissional cor
respondente às exigências da 
função; 

IV - ascensão é a passagem do 
funcionário. dentro da Carrei
ra. da última classe de nível 
básico para a do nfvel médio e 
da última classe deste nivel 
para o nfvel superior, sendo 
posicionado no padrão de ven
cimento imediatamente superior 
àquele em que se encontrava. 

Art. 8~ Integra. ainda, o 
Quadro de Pessoal da Câmara 

-Legislativa do Distrito Fede
ral, atê que seja aprovado o 
Estatuto dos Servidores Públi
cos do Distrito Federal, 30 
(trinta} cargos de provimento 
efetivo de Assessor Legislati
vo, cujo ingresso far-se-á por 
concurso público de provas e 
títulos. 

Art. 9~ O regime jurídico dos 
servidores do Quadro de Pesso
al da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, até que seja 
aprovado o Estatuto dos Servi
dores Públicos do Distrito Fe
deral. é o da Lei n~ 1 .711. de 
28 de outubro de 1952, e as 
leis que o complementam. 

Art. 10. A Câmara Legislativa 
para realizar o concurso pú
blico de que trata esta reso
lução poderá firmar o convênio 
ou contrato com instituições 
públicas ou privadas de com
provada especialização. 

Art. 11. Os valores das remu
nerações e função de confiança 
de que· trata esta Resoluçao 
serão estabelecidos por Ato da 
Mesa da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal. 

~NEXO. I 

<ART. 1Q E 49. DA RESDLUClO Nll. DE 
QUADRO DA CARREIRA 

·------------------------
CARGO. CLASSE PADRÃO CR$ 

------------ -----------

ANALISTA 
LEGISLATIVO 

ESPECIAL II 
I 

-------------------------·---
' PRIMEIRA III 

II 
I 

Art. 12. O Presidente do se
nado F~d~ra1 pod~rá colocar à 
~ispos1çao da Camara Legisla
tiva os servidores em exerci
cio na Comissão do Oistr1to 
Feçeral e outros que. a seu 
cr1térto. se fizerem 
necessarios ao funcionamento 
daquela Casa. 

Parágrafo único. Aos servido
r~s colocados à disposição da 
Camara Legislativa sera asse
gurada a percepção dos venci
mentos e demais vanta9ens a 
qu~ façam jus no órgao de 
or1gem. 

Art. 13. Excepcionalmente na 
primeira sessão legislativà 0 
Presidente da Câmara Legisia
tiva poderá requisitar servi
dores da Administração Pública 
Direta e Indireta da União, 
dos Estados. do Distrito Fede
ral e dos Municípios. que po
derão, inclusive. ocupar car
gos em comissão ou· função de 
confiança. 

§ 1~ o número de servidores 
requisitados não poderá exce
der a quatro vezes o númerô de 
deputados Distritais~ sendo 
que cada deputado Distri~al 
poderá indicar um destes pâra 
servir em seu gabinete. 

§ 2~ O período da requisição 
será de 1 (um) ano. vedada à 
renovação, exceto se dispuser 
em contrário a Câmara Legisla
tiva do Distrito Federal. 

§ 3~ É vedado o aproveitamen
to, a transformação ou a 
transpos i·ção de cargos e em
pregos de servidores requisi
tados na forma deste artigo 
para o Quadro de Pessoal da 
Câmara Legislativa do Distrito 
Federal. 

Art. 14. As despesas decor
rentes desta resolução serão 
atendidas por dotações prú
prias do orçamento do Distrito 
Federal para o exercício fi
nanceiro ae 1991. 

Art. 15. Esta re'so1ução entra 
em vigor na· data de sua 
·publicação. 

DE !990l 

fNDICE 

225 
215 

QUANT, 

10 

I 
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CARGO 
-----------~---

Ntvel 
SLioerior 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

Nfvel 
Médio 

AUXILIAR 
LEGISLATIVO 

Nível 
Básico 

CLASSE 

SEGUNDA 

TERCEIRA 

ESPECIAL 

PRIMEIRA 

F'ADRIIO 

III 
II 

I 

III 
II 

I 

II 
I 

II I 
II 

I 

.CR$ 
---------

íNDICE 

155 
145 
135 

120 
110 
1 (!H!J 

QUAI\IT. 

15 

20 

total 50 

125 
120 

11<!> 
-105 

10(<> 
-------------.. -------------------------------
SEGUNDA 

------
TERCEIRA 

úNICA 

III 90 
II 85 

I B~l 25 

III 70 
II 65 

I 60 

total 7<1> 

--------------------------------
IV 

III 
I I 

I 50 
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I ANEXO :r:r 

I 
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO 

------------------------------------------------------------~----

CARGO QUANTIDADE CóDIGO 

I 
' 

DIRETOR-GERAL 

-----------------------------------------------------------------
01 

SECRETARIO LEGISLATIVO 01 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO 01 

ASSESSOR DE-DEPUTADO 24 

ASSESSORES DA PRESIDt:::NCIA 

DA MESA E LIDERANCA 10 

SECRETARIO 48 

-----------------------

QUADRO DE FUNCEiES DE CONFIANCA 

-------------------------;:?---------------------------------
QUANTIDADE CóDIGO VALOR 

F.C-1 

25 F.C-2 

15 F.C-3 

---------------------~------------------------------------------· 
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' o.lust i f I cação 

Esta Emenda Substitutiva ao 
Projeto de Resolução nR 47/so. 
do Senado ·Federa 1 ,. visa a a
proveitar pontos relevantes do 
Projeto de Lei do DF nR 33.~já 
aprovado na Comissão do DF e,. 
em primeiro turno. pelo 
P1eRár1o desta Casa. que trata 
do mesmo assunto. ' 

O sr·. ODACIR SOARES (PFL 
RO. Para discutir. sem rev1sã0 
do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, considero da 
maior importância ·a iniciativa 
do Deputado Augusto Carvalho, 
no seatido de oferecer pro~eto 
de lei, como ocorreu inic1a1-

cendo novas normas sOb as 
quais frá rea11zar a execução, 
o exercicio da sua própria 
competência ~orno Assembléia 
Distrital. aliás como acóntece 
com 'todas as Assembléias em 
~odos os Esta~os da Federação. 

mente, depois transformado em Sr. ·Presidente, submeto a V. 
pr"ojeto de resolução, pare. re·- Ex.a.. jurista . renomado, esta 
solver os impasses decorrentes· questão: entendo que a maté
da instalação da Asse~éia riâ deveria ser submetida à 

Consideramos fundamenta1 man- Oistri tal· de• Brasília·,· pela audiên.cia da Comissão de Cons
tar o Plano Qe Carreira, a ausência de servidores que pu-. •tituição, .Justiça e Cidadania, 
forma de ingresso nos .cargos. dessem in~truir as ações .dessa para que esta Casa não 'fique 
que o compõe e outros pontos Assembléia. desmoralizada. para que possa-
fundamentais como o regime ju- mos aprovar um projeto de·re-
rfdico dos servid~res e o de- Entretanto. tenho dúvidas a- solução; se ele for pertinen
senvolvimento do funcionárià cerca da constitucionalidade te. gue seja conseqüente. Se. 
na carreira .. tudo em consonân- des~a matéria. uma vez que me V. Ex• assim não entender, não 
cia com a Constituição pareeoe, num primeiro momento, considerar ser esta a via mais 
Federal. ser a mesma da competência in- sensata, pedirei vista da 

A responsabilidade para~a re-. 
a11zação do concurso publico 
deixa de ser do Senado Fede
ral. através do Cedesen, pas
sando para a própria Câmara 
Legislativa do Distrito fede
ra1 que, para tanto, poderá 
realizar convênios ou contra
tos com inst1 tuiçóes públ ~cas 
e particulares de reconhecida 
espec i al i zação . 

O Senado Federal poderá cola
borar com a Câmara Legislativa 
na realização do concurso pú
blico. conforme prevê o artigo 
12 desta Emenda Substitutiva. 
Consideramos, nO entanto. 
impraticável o Senado Federal 
arcar- com esta responsabi-1 i da
de dentro do exíguo periodo de 
tempo que lhe resta como Câma
ra Legislativa do Distrito 
Federal. 

Aprovando esta Emenda Substi
tutiva QUe passará a ser Reso
lução. o Senado Federal estará 
exercendo sua competência le
cislativa prevista no § 1R dO 
art. 16 'do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
E evidente que a futura Câmara 
Legislativa do OF poderá, pos
teriormente, modificá-la ou 
mesmo revogá-la dentro de sua 
prõpria autonomia. 

Vemos. portanto, na áprovação 
deste Substitutivo, um esforço 
do Senado Federal no sentido 
de auxiliar a Câmara Legisla
tiva na implantação de seu 
Quadro de Pessoal e de sua es
trutura administrativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE 
Carneiro) -O parecer 
por um substituti~o. 

(Nelson 
conclui 

Em discussão o substitutivo. 

O Sr. Odacir Soares- Sr. 
Presidente. peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE 
Carneiro) - Concedo a 
ao nobre Senador. 

(Nelson 
palavra 

terna, da ·competência privati- matéria. · -
va, diria eu até, da própria 
Assembléia Dfstrital de dispor 
sobre o seu pessoal, sobre o 
funcionamento da sua estrutura 
administrativa e de seus ór
gãos internos. 

Por outro .1 ado. a 1 ém deste 
fato, de natureza eminentemen
te constitucional, pareceu-me 
existir outro agora. quando 
acabei de ouvir o parecer do 
eminente Senador Francisco 
Rollemberg, com as modifica
ções que S. ExA introduziu no 
projeto de resolução original
mente apresentado. Observei, 
Sr. Presidente. que o projeto 
de resolução estabelece ·Um 
prazo de até 3 meses para a 
realização de concurso. Ora, 
daqui a 3 meses a Assembléia 
Distrital já estará plenamente 
instalada. exercitando' a su~ 
competência ·e. portanto. se 
quiser, não dando a menor im
portância ao nosso projeto de 
resolução. porque a matéria é 
da sua competência interna, é 
matéria daquelas que se iden
tificam com os poderes inter
nos da própria Assembléia 
Distrital. 

Oeste modo, Sr. Presidente. 
não desejando requerer a V. 
ExA ou a esta Casa a aud1ência 
da Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania para uma 
aprec1ação mais ampla dessa 
matéria. requeiro vista do 
processo, pelo prazo que o Re
gimento Interno prevê, de modo 
que possamos dirimir as even
tuais dúvidas do ponto de vis
ta constitucional e outros as
pectos de natureza material 
que estão. no substitutivo ào 
eminente Senador Francisco 
Rollemberg, e que. a meu ver, 
-são tão graves quanto aqueles 
de natureza constitucional, 
pois estaríamos aprovando um 
projeto de resolução que. se a 
Assembléia Distrital íquiser. 
não será cumprido. uma·vez ,que 
ela pode estabelecer novas 
normas. pode estabelecer um 
projeto de resolução dela mes
w.a. esquecendo completamente a 
nossa resolução. e estabele-

. O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -A Mesa também cOnfes
sa que tem dúvidas sobre a 
const ftuci ona 1 idade e até so
bre a competência do Senado 
para baixar um projeto de re
solução que vai vigorar numa 
Câmara que se instala, quando 
ela própria é QUe deve criar a 
sua secretaria. 

De modo que essa dúvtda que 
v.·Exa.suscita pode ser. diri
mida pela Comissão de Consti
tuição. Justiça ~ Cidadania, 
sem desapreço. ao cuidadoso pa
recer e o substitUtivo do no

"bre Senador Francisco 
Rollemberg. 

A Mesa acolhe .o p'dido de V. 
Ex.c. e o r.equerimento. que deve 
ser votado, de aqdiência"da 
Comissão .de Constituição, Jus
tiça e Cidadania sobre o subs
titutivo. que, por mais cuida
doso que seja~ pode, aos olhos 
dos integrantes dessa Comis
são. ser objeto de exame, 'ale 
aprovação ·a_u .de c·r i ti c=:a. 

v. ExA Senador Odacir Soares; 
tem-que encaminhar um requeri
mento, para ser votado pelo 
Plehário. sobre o pedido de 
audiência da Com1ssão de Cons
tituiÇãO, Justiça e Cidadania. 
já que. o substitutivo acaba de 
ser lido e nem todos os Srs. 
Senadores tiveram a oportuni
dade de estudar devidamente os 
vários .dispositivos, embora 
todos eles fossem da lavra do 
nosso ..._cuidadoso e brilhante 
colega. Senador Francisco 
Rollemberg. 

o Sr. FrancisCO Rollembers -
Sr. Presidente, peço a pala

vra para um escla~ecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neirol- Concedo a palavra a 
V. Ex . 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBER
G (SE. Para esclarecimento. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, primeiro. o· nosso 
propósito era pemitir que a 
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Assembléia Distrital do Dis
trito Federal tivesse a sua 
plena autonomia. cortássemos 
de vez o cordão umbilical que 
liga o Senado Federal, através 
de sua Comissão do Distrito 
Federal, à Assembléia 
Distrital. Mas estávamos agin
do em concreto. Em concreto 
havia um projeto de resolução, 
que procuramos. a nosso ver, 
melhorar, dando também esta 
independência. Por exemplo: o 
projeto de resolução do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso 
propunha que o concurso fosse 
feito pelo setor de recursos 
humanos do Senado Federal, 
transferimos para a Assembléia 
Distrital do Distrito Federal. 
Recusamo-nos a fixar salários, 
com a preocupa~ão de que isso 
fosse uma ingerencia maior, ou 
fossêmos acusados de estar 
tentando montar aquilo que a 
imprensa. a todo instante. a 
toda hora, nos inquina de 
criar "trenzinho de alegria 11

• 

Por isso. Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, que nos ative
mos ao projeto de resolução, 
para dar um parecer em concre
to, e não a discussão de hipó
tese da constituciona1idade ou 
não, haja vista que isso, ao 
nosso ver, parecia superado, 
quando se aceitou que o proje
to de resolução fosse o meca
nismo apropriado para dar se
guimento a um assunto desta 
qualidade. -

Daí por que o nosso parecer. 

Agradecemos a v. Exa, Sr. 
Presidente, por ter-nos conce
dido a palavra para essas ex
plicações finais. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A- Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Com a palavra o nobre 
Senador Maurício Correa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -
DF. Para .di scut·i r. Sem revi são 
do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a Constitui
ção, no ato das Disposições 
constitucionais Transitórias, 
assegura que o _Senado 
legislará para o Distrito Fe
deral, na plenitude da sua 
competência. enquanto não for 
instalada a Assembléia Distri
tal do DF. Por conseguinte, 
possuímos reserva legal sufi
ciente para votar as medidas 
indispensáveis à instalação da 
futura Assembléia. 

Não vejo, com toda honestida
de, algo que pudesse inquinar 
esse projeto de inconstitucio
nal, mesmo porque o Senador 
Odacir Soares não invocou dis
positivos, não trouxe uma fun
damentação jurídica que procu
rasse explicar, explicitar 
pelo menos, em que S. Exa se 
baseia para dizer que o proje-
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to de reso1ução é 
inconstitucional. 

Não ouvi, na exposição de V. 
Exa, n~nhuma menção a este 
respeito. Eu não teria dúvi
das, Sr. Presidente, até de 
concordar que esta matéria 
fosse encaminhada à Comissão 
de Constituição. 0ustiça e Ci
dadania para exame mais 
profundo. Tenho. por outro la
do, uma preocupação muito 
grande, exatamente a da proxi
midade da instalação dessa 
Assembléia. 

Conforme consulta fe1ta pelo 
Senador Pompeu de Sousa, e 
respondida pelo Trtbunal Elei
toral, a posse dos Parlamenta
res eleitos está marcada para 
o dia 1Q de janeiro~ São 
várias as providencias a serem 
tomadas. Esse projeto, ao que 
sei, foi apresentado há mais 
de quatro meses, e até hoje 
não conseguimos votá-lo. 

De sorte que pondero ao Sena
dor Odacir Soares desista des
se encaminhamento à Comissão 
de Constituição, Justiça e Ci
dadania, a ftm de que Brasília 
possa ter o instrumento le~al 
que possibilite a instalaçao, 
em seu pleno funcionamento, da 
futura Assembléia Distrital do 
Distrito Federal. 

o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO (PSDB SP. Pela 
ordem. Sem rev1são do 
orador.)- Sr. Presidente, se
rei, como háb_ito, _muito breve. 
No entanto não quero omitir-me 
nesta matéria, porque sou au
tor do projeto de resolução do 
SenadO. 

o Senado pode, através de um 
projeto de resolução, criar 
condições para a transição na 
Assembléia do Distrito 
Federal. Tenho certas dúvidas 
quanto à minúcia dessa 
transição. 

~o meu projeto de resolução 
nao hav1a tantas minúcias, 
porque aí sim 1 começamos a in
terferir no ambito da outra 
Casa. 

Também chamaria a atenção do 
nobre Relator. creio que há um 

-engano que pode ser corrigido 
pela redação, quando, S. Ex~. 
em certa altura, há referência 
à vedação de aproveitamento 
de funcionários; refere-se a 
este artigo -e esquece-se do 
art. 12, que permite que os 
funcionários do Senado sejam 

trans~eridos para a futura 
Assembléia. Não conviria que 0 
Senado desse uma ponte para 
que seus pr6prios.funcionários 
se evadissem. 

É mais uma questão de reda
cão, mas tenho dúvidas quanto 
à fixação de quadro. Por isso 
apresentei projeto de resolu
ção um pouco mais enxuto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Sobre a mesa requeri
mento que será lido pelo sr. 
1.a-secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 372, 
DE 1990 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, re
queiro gue sobre o Projeto de 
Resoluçao n2 47, de 1990, 
seja ouvida a Comissão de 
Constituição. Justiça e 
Cidadania. 

Sala das sessões. 23 de outu-
bro de 1990. Senador Odacir 
Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Aprovado o re~ueri
mentó com o voto contrário dos 
nobres Senadores Maurício Cor
rea e Pompeu de Sousa, a maté
ria, na forma do art. 348, II, 
do Regimento, sai da Ordem do 
Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-
neiro) Item 21: 

Discussão, em turno suple
mentar. do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Of n~ 33. 
de 1990, de iniciativa da 
Comissão do Distrito Federal 
(apresentado por sugestão do 
Deputado Augusto Carvalho) 
que dispõe sobre a criação 
de Quadro de Pessoal da Câ
mara Legislativa do Distrito 
federa 1 e dá outras 
providências. 

Parecer sob nQ 296, de 
1990, da Comissão Oiretora, 
oferecendo a redação do 
vencido. 

Sobre a mesa emendas que vão 
ser 1 idas pelo Sr. 1 .~< 
Secretário. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA NJ< 1 

Dê-se à ementa do substituti
vo a seguinte redaçáo: 

11 Dispõe sobre a requisição 
de pessoal para a instalação 
da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal." 
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.JustHlcação 

Para que se instale a Câmara 
Legislativa do Distrito Fede
ral e possa, de imediato, e
xerce~ suas funções~ 
necessário será que disponha o 
6rgão de pessoal de apoio. A 
requisição de pessoal, para o 
funcionamento inicial do ór
gão, é medida que evitará se
jam impostas amarras prévias e 
definitivas àquela Casa. tal 
como ocorreria se criado por 
lei um Quadro de Pessoal, su
jeito ao regime estatutário. A 
decisão quanto ao pessoal que 
apoiará as atividades legisla
tivas deve ser deixada aos fu
turos deputados distritais, 
que ~erão. após eleitos e di
plomados. legitimidade e com
petência para Tazê-lo. 

Sala das sessões, 23 de outu-
bro de 1990. 
Senador Fernando Henrique 
cardosc. 

EMENDA N~ 2 

Dê-se ao artiQo 1a do substi
tutivo a seguinte redação.: 

hA~t. 1~ o Senado Federal, 
no exercício da competência 
que lhe foi atribuída pelo § 
1~ do art. 16 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transit6rias, poderá re~ui
sitar servidores da Adminis
tração Pública Oireta e In
direta da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e 
dos Municípios para insta
layáo e Tuncionamento, na 
pr1meira sessão legislativa, 
da Câmara Legislatila do 
Distrito Federal. 

§ 1~ O número de servidores 
requisitados não poderá ex
ceder a 5 (cinco) vezes o 
número de deputados 
distritais. 

§ 2~ o período da requisi
ção será de 1 (um) ano, ve
dada a renovação, exceto se 
dispuser àm contrário a Câ
mara Legislativa do Distrito 
Federal. 

§ 3~ é vedado o aproveita
mento~ a transformação ou a 
transposição de cargos e em
pregos de servidores requi
sitados na forma desta lei, 
para o quadro de pessoal da 
Câmara Legislativa do Dis
trito Federal, somente po
dendo os servidores requisi
tados integrar o aludido 
quadro de pessoal se aprova
dos em concurso público! na 
forma que dispuser a Camara 
Legislativa do Distrito 
Federal. 11 

.Justificação 
A instalação e o, funcionamen

to da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal devem merecer 

especial atenção do Senado 
Federal. o § 1~ do artigo 16 
do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitarias atri
buiu ao Senado Federal a com
petência da Cámara Legislativa 
do Distrito Federal, até que 
esta se instale. Tal instala
ção, como é notório. está pre
vista para o dia 1~ de janeiro 
de 1991. · 

Até ~ue aquela Casa se insta
le, entretanto, inúmeras pro
vidências se 'fazem 
necessárias. para que. ao ali 
chegarem os senhores Deputados 
Distritais, eleitos pelo voto 
popular, possam iniciar de i
mediato as tarefas relevantis
s i mas que 1 hes 1 ncumbe 
desempenhar. 

A criação de um quadro de 
pessoal para a Câmara Legisla
tiva do Distrito Federal, tal 
como preconizada no substitu
tivo. suscita duas considera-
ções de grande relevo. · 

Em primeiro lugar. a realiza
~ão de concurso público, pre-

ista na proposta, demanda 
tempo e tempo demandará o 
treinamento dos aprovados. A 
Câmara Legislativa do Distrito 
Federal não pode esperar pelo 
decurso de tempo necessário 
para tanto. 

Em segundo lugar. o substitu
tivo regula por inteiro a ma
téria relativa ao quadro de 
pessoal da nova Câmara Legis
lativa. definindo, inclusive, 
como estatutário o regime ju
rfdico dos servidores. Estarão 
os senhores Deputados Distri
tais diante de +ato juridica
mente consumado. de difícil 
alteração prática. 

Em Outros termos. toda a ma
téria relativa ao quadro de 
pessoal da Casa estará regula
mentada e consumados vários de 
Seus efeitos, sem que os se
nhores da conveniência, da o
portunidade e dos contornos da 
matéria- os Deputados Distri
tais - tenham podido se mani
festar a respeito dela. 

Diante disso. e em respeito à 
autonomia da nova Câmara Le
gislativa. julgamos imperioso 
que esta Casa, a despeito de 
possuir competência constitu
cional para ir bem além, 1 i
mite sua atuação na espécie à 
autorização para a requisição 
de servidores. que possam cui
dar da instalação e do funcio
namento inicial da Câmara Le
gislativa do Distrito Federal. 
Estaremos. assim, prestando 
inControverso auxílio à nove 
Casa Legislativa, que disporá 
de ampla liberdade para regu
lar a matéria atinente a seu 
quadro de pessôa1 . . ' 
Sala das sessões. 23 de outu-

bro de 1990. 

Outubro de 1990 

Senador Fe~nando 
cardoso. 

EMENDA NA 3 
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Henrique 

Supri ma-se o 
substitutivo. 

art. 2~ do 

.Justi flcação 

A supressão do art. 2~ faz-se 
necessária, uma vez que ao de
finir a composição do Quadro 
de Pessoal da Câmara Legisla
tiva do Distrito Federal, re
tira dos futuros deputados 
di'stri tais 1 i berdade e autono
m1a para dispor sobre matéria 
que diz respeito ao funciona
mento da Casa que irão compor. 

Sala das Sessões~ 23 de outu-
bro de 1990. 
Senador Fernando HenriQUe 
Cardoso. 

EMENDA N~ 4 

Suprima-se o art. 3~. ca
put, do substitutivo. 

.Justificação 
A supressão do art. s~ se 

impõe. Regula o artigo o pro
vimento de cargos em comissão 
e funções de confiança, tor
nando esse provimento exclusi
vo dos servidores ocupantes de 
cargos de provimento efetivo 
da Câmara Legislativa do Dis
trito Federal. A matéria deve 
ser regulada pe1os deputados 
distritais que irão compor a 
câmara Legis1ativa em causa e 
não pelo Senado Federal. a 
despeito de possuir o Senado 
Federal competência Constitu
cional para tanto. Ocorre que 
eles, os deputados distritais. 
que serão assistidos pelos 
servidores a que se refere o 
artigo, saberão bem aquilatar 
se a restrição é ou não 
necessária. 

Sala das Sessões. 23 de outu-
bro de 1990. 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso. 

EMENDA N.s~. 5 

Suprima-se o paráQrafo único 
do art. 3~ do'substltutlvo. 

.Just if i caçãc 

A supressão do parágrafo unl
ço do art. 3~ do substitutivo 
e indispensáve1. Busca o dis
positivo fixar que um cargo de 
·assessor e um cargo de 
secretário, na Câmara Legisla
tiva do Distrito Federal, se
rão providos mediante livre 
recrutamento pelo deputado 
distrital. Os juizes da conve
niência e da oportunidade de 
tal disposição são os deputa
dos distritais, sob cujas or
dens servirão os assessores e 
secretários em tela. Melhor 
será que, instalada a Câmara 
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Legislativa do Distrito Fede
ral. esta regule a matéria, 
como convier a seus membros. 

Sala das S~ssões, 23 de outu
bro de 1990. · -
Senador Fernando Henri que 
C8rdoso. 

EMENDA N-" 6 

Suprima-se o 
substitutivo. 

.Justificação 

o art. 4~ do substitutivo de
fine a "Car~eira Atividades 
Legislativas~' e seus cargos. A 
sua supressão é indispensável. 
Cumpre deixar a deliberação 
acerca das carreiras que irão 
compor seu quadro de pessoal, 
bem assim dos cargos que as 
integrarão para os deputados 
distritais da Câmara Legisla
tiva do Distrito Federal. Es
t!s poder~o julgar. com pr~c1-
sao, qua1s serão as carretras 
e cargos necessários ao fun
cionamento dos serviços daque
la Casa. 

Sala das Sessões. 23 de outu-
bro de 1990. 
Senador Fernando HenriQue 
Cardoso. 

EMENDA N~ 7 

Suprimam-se o art. 
5~. caput~ e incisos I, II e 
III do substitutivo. 

..tust 1f i cação 

o art. s~. caput e incisos I, 
II e III dispõem sobre o in
gresso na Carreira Atividades 
Legislativas do Quadro de Pes
soal da Câmara Legislativ~ do 
Distrito Federal. A materia 
diz respeito ao funcionamento 
daquela Casa Legislativa, cuja 
instalação dar-se-á em 1~ de 
j_,neiro de 1991. \Julgamos im
prescindfvel para a autonomia 
daquela nova Câmara. que seus 
membros, e não o Senado Fede
ral, determinem como se 
organizará o quadro de pessoal 
da Casa. Portanto, a supressão 
do artigo e seus incisos se 
impõe. 

Sala das Sessões, 23 de outu-
bro de 1990. 
Senador Fernando Henrt~ue Car
doso. 

EMENDA N.Q. 8 

Suprimam-se o art. 6~. ca
put~ e incisos I, II e III do 
substitutivo. 

.Justificação 

o art. s~. caput. incisos I, 
II e III cuidam da mesma maté
ria, qual seja, a definição da 
clientela que pode concorrer 
aos cargos da Carreira AtiVi
dades Legis1ativas. Tem-se no 
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caso matéria tipicamente admi
nistrativa que a Mesa Diretora 
da Câmara LegiSlativa certa
mente irá regular, após a ins
talação daquela Casa. Deve a 
matéria ser deixada para deci
são 'daquele órgão legislativo, 
pelo que se impõe a supressão 
dos dispositivos elencados na 
presente emenda. 

Sala das sessões. 23 de outu
bro de 1990. - Senador Fernan
do Henrique Cardoso • 

EMENDA N-" 9 

Suprima-se o paráQrafo único 
do art. 6k do' subst1tutivo. 

.Justificação 

O .parágrafo único do art. 6~ 
do substitutivo ·dispõe que, 
por deliberação da Comissão 
Oiretora da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal, esta 
poderá contratar a prestação 
de serviÇos de conservação e 
11mpeza, vigilância e outros 
serviços auxiliares. O próprio 
teor do dispositivo já torna 
eloqüente a necessidade de sua 
supressão. se transformado em 
norma juridlca, estará o Sena
do Federal dispondo acerca de 
matéria de estrita competência 
da Comissão Diretora da Câmara 
Legislativa do Distrito 
Federal. Apesar de apoiada na 
Constituição, tal determinação 
é por demais evidente que a 
matéria deve ser deixada para 
deliberação dos membros da Câ
mara Legislativa. que saberão 
avaliar sua real necessidade 
para o funcionamento daquela 
Casa. 

Sala das Sessões, 23 de outu
bro de 1990. -Senador Fernan
do Henrique Cardoso. 

EMENDA N~ 10 

Supriman-se o 
caput. incisos I, 

IV e §§ 1 ~ 
substitutivo. 

art. 7~ -
II. III 'e 
e 2~ do 

..tust lf I cação 

O art. 7~. caput, seus inci
sos I, II, III e IV e seus §§ 
1~ e 2~ cuidam da progressão. 
da promoção, do acesso e da 
ascensão dos servidores da Câ
mara Legislativ~ do Distrito 
Federal na carreira Atividades 
Legislativas. Tem-se ai maté
ria que, em nosso entender, 
deve ser deixada inteiramente 
à deliberação·dos membros da
quela Câmara Legislativa. Caso 
contrário, estaremos impondo 
restrições de diflcil altera
ção para o novo órgão legisla
tivo. diante de situações ju
rldicas que se consolidarão. A 
autonomia de que dispõe aquela 
Casa aconselha que a matéria 
seja por ela decidida. Torna·-

se indispensável a supressão 
dos dispositivos apontados. 

Sala das Sessões, 23 de outu
bro de 1990. - Senador Fernan
do Henrique Cardoso. 

EMENDA N~ 11 

Suprimam-se o 
put e §§ 1~ 
substitutivo. 

art. a.a. ca-
e 2.12. • dO 

..tust lf I cação 

o art. s~. caput, e §§ 1~ e 
2.a., dispõe sobre o cargo de 
Assessor Legislativo, determi
nando que este integra o Qua
dro de Pessoal da Câmara Le
gislativa do Distrito Federal, 
fixando a forma de provimento, 
bem assim o valor do vencimen
to do aludido cargo. Tem-se af 
matéria que diz respeito de 
perto ao funcionamento daQuela 
Câmara Legislativa. ~ patente· 
que não devem os cargos em 
tela ser impostos aos futuros 
deputados distritais. sem que 
estes possam se manifestar a 
respeito. Devem eles decidir 
acerca da necessidade ou não 
da criação dos referidos 
cargos. A supressão do artigo 
e parágrafos é medida que 
respeitará a autonomia daquela 
Casa Legislativa, para .dispor 
sobre seus serviços. 

Sala das Sessões. 23 de outu
bro de 1990. - s_enador Fernan- . 
do Henrique Cardoso~ 

EMENDA NSI. 12 

Su~rima-se o art-. s~ e seu 
parágrafo único do 
substitutivo. 

Justificação 

o substitutivo, em seu art. 
9~ e parágrafo único, fixa o 
valor do vencimento do Analis
ta Legislativo. determina que 
esse vencim-ento servi rã de 
base para a fixação do valor 
do vencimento dos demais inte
grantes da Carreira Atividades 
t...ecis1ativas da Câmara Legis
lativa do Distrito Federal e 
estabelece a periodicidade do 
reajuste do citado vencimento. 
A toda evidência. tal matéria 
não deve ser regulada pelo Se
nado Federal, a despeito de 
possuir esta casa competência 
constitucional para fazê-lo. 
Com a instalação, dentro de 
curto espaço de tempo, da Câ
mara Legislativa do Distrito 
Federal, aquela Casa poderá, 
atendendo a seus intereses e 
fazendo uso de sua autonomia, 
regular a matéria. Impõe-se a 
supressão dos dispositivos em 
apreço. 

Sala das· Sessões, 23 de outu-
bro de 1990. Senador Fer-
nando Henrique Cardoso. 
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EMENDA N~ 13 

Suprima-se o 
substitutivo. 

art. 1 O do 

.Justificação 

O substitutivo, em seu art. 
10, define o regime jurídico 
dos servidores do QUadro de 
pessoal da Câmara Legi~lativa 
do Distrito Federal. E ele o 
regime da Lei 1.711/52 e leis 
que o complementam, segundo a 
proposta. o relevo Que tal ma
téria assume para a Câmara ~e
gislativa do Distrito Federal 
e inequívoco. Tal relevo de
corre, em especial. de situa
ções jurídicas já constituf
das. que os deputados distri
tais irão encontrar já por o
casião de sua posse, se a pro
posta for aprovada por esta 
Casa. Possui o Senado Federal 
competência para definir o re
gime juridico dat:~ueles 
servidores. Não deve fazê-lo, 
entretanto. em nosso entender. 
A matéria deve ser deixada 
para a decisão dos deputados 
distritais. que saberão 
avialiá-la e sobre ela delibe
rar livremente. Impõe-se a su
pressão do artigo. 

Sala das Sessões~ 23 de outu-
bro de 1990. Senador Fer-
nando Henrique Cardoso. 

EMENDA N~ 14 

Suprima-se o art. 11, caput e 
parágrafos 1~ e 2~ e JA do 
substitutivo. 

.Justificação 

O art. 11 do substitutivo. em 
seu caput e parágrafos 1~. 
2~ e 3~. dispõe sobre o pri
meiro concurso público para os 
cargos de provimento efetivo 
da Câmara Legislativa do Dis
trito Federal. A competência 
para a realização do concurso 
é atribufda ao Governo do Dis
trito Federal e ao Senado 
Federal. Ao Governo do Distri
to Federal é atribufda compe
tência para prover a estrutura 
organizacional e qualificar os 
cargos efetivos. os cargos em 
comissão e as funções de con
fiança do quadro de pessoal da 
Câmara Legislativa do Distrito 
Federal. Em outros termos. é 
atribufda ao Senado Federal e 
ao Poder Executivo do Distrito 
Federal competência para regu
lar matéria de exclusivo inte
resse da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal. Instalada 
esta. a matéria passa. inclu
sive, por força de mandamento 
constitucional. a ser de ex
clusiva competência daquela 
Câmara Le~islativa. A supres
são desses dispositivos é 
urgente. A matéria deve ser 
deixada à deliberação exclusi
va da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal. Enquanto não 
instalada e nos primeiros dias 

de seu funcionamento. servido
res requisitados poderão pres
tar assistência aos deputados 
distritais. 

Sala das Sessões. 23 de outu-
bro de 1990. 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso. 

EMENDA N~ 15 

Su~rima-se o art. 12 e seu 
parágrafo único do substituti
vo. 

dust1f icação 

O art. 12 e seu parágafo unl
co buscam regular a requisi
ção. a tftulo excepcional, na 
primeira legislatura, de ser
vidores para a Câmara Legisla
tiva do Distrito Federal. Em 
outra emenda que oferecemos ao 
sUbstitutivo, incorporamos 
parte do texto do art. 12 ao 
art. 1~, a par de acrescentar 
outras disposicões. Entendemos 
que a requisição de servido
res. com as alterações que 
propusemos. representa forma 
de dotar a Câmara Legislativa 
com meios para a sua instala
ção, remetendo aos legislado
res daquela Casa a deliberação 
acerca do seu quadro de 
pessoal. 

Sala das Sessões, 23 de outu-
bro de 1990. 
Senador Fernando Henrique 
cardoso. 

EMENDA N.sz 16 

Suprima-se o art. 13 do subs
titutivo. 

Yustificação 

A supressão c;lo art. 13 do 
substitutivo e necessária. 
Busca o dispositivo determinar 
a prestação de apoio técnico 
pelo Senado Federal à Câmara 
Legislativa do Distrito Fede
ral. inclusive colocando ser
vidores à disposição, daquela 
Câmara. A matéria não necessi
ta ser :regulada em lei. Caso a 
Câmara Legislativa do Distrito 
Federal necessite e requeira 
ao Senado Federal apoio técnf
co. este certamente será 
prestado. Para tanto. inteira
mente dispensável é a determi
nação que se buscou 
introduzir. 

Sala das Sessões, 23 de outu-
bro de 1990. 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso. 

EMENDA N2 17 

Suprima-se o art, 14 e seu 
parágrafo único do substituti
vo. 
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dust i f i cação 

O art. 14 e seU parágrafo ú
nico. do sUbstitutivo, criam 
Gratificação Atividade Légis
lativa. para os servidores _da 
Câmara. Legislativa do Distrito 
Federal, determinando que so
bre ela incidirá o desconto 
previdenciár1o. Determinam, 
ainda, gue a citada gratifica
ção sera incorporada ao$ pro
ventos de inatividade. E solar 
a constatação de qua a matéria 
deve ser regulada pelos depu
tados distritais e não pelo 
Senado Federal. muito embora 
disponha esta Casa de compe
tência constitucional para 
fazê-1 o. Os ·deputados di stri
tais. atentos às necessidades 
dos servidores de seu quadro 
de pessoal, decidirão acerca 
da oportunidade e da conve
niência da criação desta ou de 
outras Qratificações. Impõe-se 
a supressão do artigo. 

Sala das Sessões. 23 de outu-
bro de 1990. 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso. 

EMENDA N 2 18 

Renumere-se. como art. 2~ o 
art. 15 do substitutivo. 

.Justificação 

A renumeração. como art. 2~. 
do art. 15 do substitutivo 
será necessária. tendo em vis
te o acatamento. por delibera
çao do Plenário do Senado Fe
deral, que confiamos irá ocor
rer, de emendas supressivas 
que oferecemos à proposição. 

Sala das Sessões, 23 de outu-
bro de 1990. Senador 

Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro}- Um projeto está liga
do ao outro. Como vamos criar 
um Quadro~ se acabamos de con
cluir so_bre a impossibilidade? 
Embora não haja requerimento, 
a Mesa, coerentemente, tem que 
mandar também que esse projeto 
seja examinado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Ci
dadania, em face da decisão 
anterior. As emendas serão en
viadas, juntamente, ao exame 
da mesma comissão. (Pausa.) 

Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - A Mesa convoca sessão 
extraordinária a realizar-se 
amanhã, às ·10 horas. a fim de 
ser feita a apreciação dos no
mes de set~ autoridades indi
cadas pelo Poder Executivo, e 
que dependem do pronunciamento 
do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
riei ro) - Passa-se a votação do 
Requerimento n~ 367, de 1990, 
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de urgência. lido no Exp~dien
te, ~ara o Projeto de Resolu
ção n 46, de 1990. 

Os Srs. Senadores que o apro-
vam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.} 

Aprovado. 

A 'matéria a que se refere o 
requerimento será incluída na 
Ordem do Dia da segunda sessão 
ordinária subseqUente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Em votação o Requeri
mento n~ 368, de 1990, de ur
gência, lido no Expediente, 
para o Projeto de lei do Dis
trito federal nA 58, de 1990. 

OS Srs. Senadores que o apro-
vam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria a que se refere o 
requerimento será incluída na 
Ordem do Dia da segunda sessão 
ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
ne1ro) - A Presidência convida 
os Srs. Senadores para assis
tirem à missa que será cele
brada pela alma do nosso cole
ga Senador 01avo Pires, às 18 
horas e 30 minutos. na Cate
dral de Brasília. 

Comunico aos Srs. Senadores 
que haverá, hoje, sessão do 
Congresso Nacional às 18 horas 
e 30 mlnutos. 

O SP. Nelson carneiro, Pre 8 

sfdente, deiXa a cadefPa da 
~residência, que é ocupada 
pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3Q 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) 
inscritos. 

Há oradores 

Com a palavra, como Líder. 
para breve comunicação, o no
bre Senador Mauricio Correa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -
DF. Como Líder, para breve 
comunicação. Sem revisão do 
orador.) - sr. Presidente, 
Srs. Senadores: Sou avesso. 
por princípio, a dar qualquer 
e~licação sobre matéria jor
nalística quando envolve o meu 
nome. Ocorre que há circuns
tâncias em que se torna 
impostergável, inadiável uma 
explicação. Eis a razão por 
que pedi a palavra, eximindo
me até de qualquer ferimento 
de aspecto ético, para dizer 
que. embora o processo a que 
eu venha referir~me tenha 
transcorrido em segredo de 
justiça? ou, melhor dizendo, 
secretamente, não vejo razão 
de a matéria de1xar de ser le
vada ao conhecimento, em vir-
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tude de estar envolvida a mi
nha dignidade, a minha honra. 

O Glob0 7 na edição de hcje, 
publica a seguinte matéria: 

"POLÍCIA TEM NOVA PISTA DO 
ASSASSINATO OE OLAVO PIRES 

PORTO VELHO -O assassinato 
db jornalista Uoão Batista 
Alencar. ocorrido em Boa 
Vista (RR) em 1982, é a nova 
pista que Policia segue ~ara 
tentar esclarecer a morte do 
Senador Olavo Pires (PTB
RO), candidato ao Governo de 
Rondônia, ocorrida na noite 
do último dia 16. A morte do 
Senador pode ter sido por 
vingança~ já que ele era a
cusado de ser o mandante do 
assassinato do jornalista, 
que na época denunciara que 
Olavo Pires estava vendendo 
tratares 11 fantasmas" ao Go
verno de Rondônia. o Senador 
chegou a ser indiciado, mas 
como tinha imunidades parla
mentares e dependia de apro
vação do Congresso para ser 
processado. a questão foi 
engavetada pelo Senador Mau
ricio Correa (POT-DF). que 
era o relator do processo." 

Em vi~tude disso. cabe uma 
explicação: na verdade eu nun
ca retive processo de quem 
quer que seja, não só que en
volvesse matêria pol~mica ou 
que envolvesse o julgamento de 
a1guém; nunca, em tempo algum, 
deixei de cumprir a minha o
brigação de Parlamentar. 

Não tenho, neste momento, ne
nhum processo, nenhum projeto 
de lei para relatar~ salvo um. 
que me recordo agora, de auto
ria de um deputado. que trami
ta no Senado. por força de im
perativo constitucional, na 
Comissão do D1strito Federal, 
ao qual não apresentei o rela
tório, a pedido do seu próprio 
autor. 

Nessa questão relativa à in
formação deda pelo O 
Globo, como envolve o meu pas
sado e a minha dignidade, gos
taria de dizer aos meus Pares 
do Senado que oão existe, ver
dade. absolutamente nenhuma 
verdade niSso. 

o que ocorreu é que o Minis
~ro Moreira Alves encaminhou 
ao Senado pedido para proces
sar o Senador Olavo Pires por 
ter praticado i licito de natu
reza eleitoral. E eu, para 
deixar espancada qualquer dú
vida, gostaria de ler o pare
cer que emiti naquela ocasião, 
e que foi aprovado por 
unanimidade. 

"PARECER NJI. 78, DE 1990 

Da Comissão de Constitui
ção. Vustiça e Cidadania so
bre o Oflcio "5 11 s/nll de 
1988, "do Senho~ MiniStro 
Moreira Alves, do Supremo 
Tribunal Federal, solicitan
do ao Senado Federal licença 
para dar P~osseguimento ou 
não ao Inquérito n~. 385-9 
indiciando Olavo Gomes PireS 
Fi lho. 

Rela~or: Senador Mauricio 
Correa 

O Senhor Ministro Moreira 
Alves. do Supremo Tribunal 
Federal. encaminhou a esta 
Casa Leiislativa o Oficio 
"S" s/n , de 1988, sol ici
tando a prévia licença do 
Senado Federal, a que alude 
o § 1~ do art. 53 da Consti
tuição Federal. a fim de dar 
prosseguimento ou não ao In
quérito n~ 385-9, nos termos 
da denúncia oferecida pelo 
Ministério Público Federal 
contra o Senhor Senador Ola
vo Pires. confo~me cópias 
autênticas ora anexadas. 

Ao denunciado é imputada a 
prática dos crimes tipifica
dos nos arts. 330 a 331 do 
Código Penal Brasileiro, e 
329, 334 e 346, do Código 
Eleitoral, devido a episódio 
em que o mesmo é acusado de 
usar, sem a autorização com
petente. o ginásio de espor
te estadual, na cidade de 
Porto Velho, RO, para fins 
eleitorais, além de desacato 
e desobediência a ordem le
gal de funcionário público, 
nos termos do descrito na 
peça acusatória. 

A Constituição de 1988 a
tribui _competenci a ao Supre
mo Tribunal Fede'ral, no in
ciso I de ·seu art. 102, para 
processar e julgar, origi
nalmente. os membros do Con
gresso Nacional, nas infra
ções penais comuns. 

Vale ressaltar que o texto 
constitucional vigente ino
vou ao exigir licença prévia 
da respectiva Casa Legisla
tiva para que seus membros 
sejam processados criminal
mente(§ 1~ de seu art. 53). 

Já tivemos a oportunidade 
de nos manifestar sob a exe
gese desta norma const~tu
ciona1. e, em resumo. op1na
mos pelo indeferimento da 
presente solicitação, dada a 
indisponibilidade de elemen
tos que nos possam levar ao 
convencimento da existência 
de autorla e materialidade 
dos c r i mes 1 mputados ao 
indiciado. 
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Nosso parecer, portanto~ é 
pelo arquivamento da 
matéria~ 

Sala das Comissões, 18 de 
abril de 1990. C1d Seb61a de 
Carvalho, Presidente - Mau
rício Correa, Relator- Mau
ro Benevides - carlos Alber
to - João Castelo João 
Calmon - Jamil Haddad- An
tônio Luiz Maya - úutahy Ma
galhães - úarbas Passarinho 
-Wilson Martins- Marcondes 
Gadelha Odacir Soares
Meira Filho- Carlos Pa~ro
cfQio- Francisco Rollemberg 
e Aureo Mel lo." 

Fica, portanto, aqui esclare
cido que es~a questão não tem 
nada a ver com o problema que 
envolve o assassinato de um 
jornalista em Roraima, ocorri
do, aliás. antes da instalação 
leQislativa da qual eu passei 
a fazer parte, porque o crime 
ocorreu a época em que o Gene
ral João Figueiredo era Presi
dente da República. e só che
guei ao Senado em 1986. Os au
tos a que fiz referência che
garam às minhas mãos üm ou 
dois anos depois que as elei
cões tinham sido realizadas. 

Faço esta exp1icação não só 
em defesa da minha honra como 
até mesmo em nome da memória 
do falecido Senador .. 

Era o que tinha a dizer. Sr. 
Presidente. 

Durante o discu~so do Sr. 
Mauricio Corres. o Sr. Pom
peu de Sousa. 3Q Secretário, 
deixa a cadeira da Presidên~ 
cía, que é ocupada pelo SR. 
Iram Saraiva, 1Q Vice~ 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai
va) - Concedo a palavra ao no
bre Senador Afonso Sancho. 
como.Lider. 

O SR . AFONSO SANCHO ( P F L -
CE. Como Líder. Pronuncia o 
seguinte discurso). Sem revi
são do orador. -Sr. Presiden
te. srs. Senadores: a nomeação 
do Senador Jarbas Passarinho 
para o Ministério da Justiça 
causou estranheza a alguns e 
até mesmo determinada Ordem 
dos Advogados deu nota consi
derada desproposita1. 

Neste sentido, vou ler carta 
assinada por um conhecido ad
vogado do C~ará. Osvaldo A1ves 
Oantas, empres~rio e Presiden
te da Associação Comercial. 
dirigida ao Presidente da or
dem dos Advogados do Brasil, 
Seção São Paulo: 

11 l1m.st Sr. 

Dr. José de Castro Bigi 

L-----~-

MD. Presidente da Ordem dos 
Advo~adosdo Brasil (Secção 
de Sao Paulo) 

São Paulo - SP 

Sr. Presidente: 

Surpreende-me a nota dessa 
Seccional publicada no jor
nal O Estado de S. Paulo 
em que manifesta perplexida
de e preoCupação pela nomea
ção de um não jurista, advo
~ado ou bacharel em Direito 
para o cargo de Ministrada 
Vustiça·. 

Ora. o cargo não é privati
va de quem. necessariamente. 
tenha passado por uma Facul
dade de Direito, sendo, an
tes, e por disposição cons
titucional, uma função de 
confiança do' Presidente da 
Repúb1ica. 

o fato de alguém ser juris
ta. advogado ou bacharel em 
Direito não lhe confere qua
lidades outras, mais impor
tantes do _ que aquelas, 
indispensáveis para o desem
penho daquele elevado cargo. 
Além disso. o senso de jus
tiça e a noção de respeito e 
do cumprimento das leis po
dem estar mais arraigados 
num leigo do que num 
jurista. 

Exemplos antigos e recentes 
demonstram que nem semp~e o 
jurista é o bom minist~o. 
Este não redige as leis; es
colhe os que devem fazê-lo. 
Saber escolher é. sem dúvi
da. tão ou mais importante 
do que saber fazer. 

Pandiá Calógeras e Salgado 
Filho. dois civis, foram ex
celentes Ministros de pastas 
militares. Joaquim Murtinho, 
médico. foi um dos melhores 
Ministros de Fazenda. Nos 
Estados Unidos, o Secretário 
de Defesa é sempre um civil 
e não um militar. 

Percebe-se que a OAB defen~ 
de a nomeação de profissio
nais do d1reito para cargos 
públicos relevantes como 
forma de atrair prestígio 
para a categoria. 
inclusive." 

O Sr. ÁUreo Me1lo- Senador 
Afonso Sancho, tão logo v. ExA 
termine a carta, eu pediria um 
aparte, a p~opósito do 
assunto. 

O SR. AFONSO SANCHO- Prossi
go a leitura: 

11 Como advogado, eu preferia 
que a Ordem_buscasse aquele 
prestigio defendendO a so
ciedade dos maus profissio
nais e contribuindo, comuma 
vigorosa atuação, para o a
perfeiçoamento do aparelho 
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judicial, de modo que a a~
ministração da uustiça nao 
fosse de tal modo desastrosa 
a ponto de levar o cidadão 
comum. como está levando. a 
perder a fé naque 1 a 
instituição. 

Apresento a v. sA meus cor
j1ais cumprimentos. 

Atenciosamente, Osvaldo 
Alves Dantas, OAR (CE) 
1 . 101 . ll 

Ouço com 
colega. 

prazer o nobre 

O Sr. ÁUreo Mello Apenas 
para complementar o que o no
bre advogado está asseverando. 
através da palavra de V. Ex~. 
lembrando um caso que outrora 
foi citado por Henry Ford. 
Submetido às barras dos tribu
nais e acusado de não entender 
nada de Qireito. o réu disse 
que não precisava entender 
~este assunto, por que bastava 
ape~tar um botão para a sua 
assessoria técnica e chamaria 
o maior jurista dos Estados 
Unidos. que poderia explici
tar. de maneira convincente e 
definitiva. aquela matéria ~ue 
estava sendo discutida. Isso, 
se não me engano, está num li
vro de Napo1eon Hill, e signi
fica que para administrar é 
preciso ter bom senso, como V. 
ExA está enfatizando. 

O Ministro Jarbas Passarinho 
é pessoa mais do que indicada 
para ser Ministro da Justiça. 
pelas suas qualidades. sem 
desmerecer o seu antecessor, 
meu conterrâneo Bernardo 
Cabral. 

O SR. AFONSO SANCHO - Agrade
ço a V. Exil o aparte 
1lustrativo. Realmente o Ml
nistro Jarbas Passarinho Ja 
foi Ministro da Previdência 
Social sem ser médico, Minis
tro do T~abalho ser ser traba-
1hador e Ministro da Educação 
sem ser professor. Assi"m, 
constitui a grande tolice vir
se a público protestar contra 
a indicação do Senador Jarbas 
Passarinho, um homem que é um 
verdadeiro estadista- e todos 
nós o reconhecemos. 

O Sr. Áureo Mello·- Profunda
mente inteligente. respeitado 
por todo o Congresso e admira
do até pelos seus adversários. 
Sem desmerecer a figura de 
Bernardo Cab~al, que foi tam
bém um grande Ministro e é 
também _um jurista 
incontestável, não podemos 
deixar de aplaudir Jarbas Pas
sarinho, que era nosso vizinho 
de cadeira, e sabemos o quanto 
vale, pela sua capacidade. 
pelo seu intelecto. 

O Sr. Odacir Soares - Permi
te-me V.' Ex~ um aparte. nobre 
Senador? 
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O SR- AFONSO SANCHO 
llus~~e Senador 
Soares. 

ou(;o o 
Odact r 

O Sr~ Odacir Soares congra
tulo-me com V. ExA pela abor
dagem desta questão. vinculada 
não apenas à nomeação como à 
posse do senador varbas Passa
rinho como novo Ministro da 
vustiça. Na re~lidade. o cargo 
é eminentemente polftico. nao 
é técnico. Hoje o ojetivo fun
damental do Ministério da Uus
tiça é o de coordenar a ação 
politica do Governo, porque. 
se formos analisar literalmen
te, verificaremos que as atri
buições da Uustiça são d,e Po
der Judiciário e não do Minis
tério da Vustiça. Mesmo o Mi
nistério Público Federal está 
hoje completamente desvincula
do, tem autonomia. Vimos hoje 
o Procurador-Geral da Repúbli
ca não desejando dar posse ao 
Procurador-Geral da Justiça do 
Trabalho recém-norueado pelo 
Presiden~e. Oe modo que foi 
feliz o Presidente Collor ao 
convidar e nomea~ o Senador 
úarbas Passarinho para o Mi
nistério da Justiça. S. Exa 
pode prestar ao Governo cola
boraÇão muito grande, muito 
ampla, não apenas pela expe
riência que tem já do exercf
cio de três outros Ministé
rios, inclusive civis- os Mi
nistérios da Educação, do Tra
balho e da Previdência Social, 
como também por sua inteligên
cia~ por sua cultura. por sua 
erudição e pela humanidade, 

. pela sensibi 1 idade que tem no 
trato com as pessoaS. Tão logo 
o Presidente anunciou que o 
Senador úarbas Passarinho se
ria o seu novo Ministro da 
Vustfça. tivemos aqui, no Con
gresso. as manifestações mais 
variadas. oriundas daS mais 
diversas ~osições ideológicas 
ou doutrinárias. s .. Ex 4 foi 
aplaudido po~ todos os setores 
como aquele que tem todas as 
condições de executar uma co
ordenação política no Governo 
Collor. notadamente no Con-
9resso Nacional. S. Ex~ está 
preparado para realizar esse 
t~abalho junto à sociedade 
brasileira. junto às entidades 
de classes. junto à CUT, junto 
à CGT, enfim junto a todas as 
entidades. Evidentemente que 
essa coordenação não se faz 
com simplicidade, não se faz 
simploriamente, nem se taz com 
facilidade. porque a realiza
ção de um pacto social, como 
aquele ocorrido na Espanha. 
presume transigências de todos 
os lados. çe todas as partes, 
e num Pa1s como o nosso, que 
está saindo de um regime 
autoritário de Governo para 
uma detnocraci a p 1 ena, em que· 
as novas atribuições conferi
das aos diversos Poderes da 
República ainda não estão sen
do plenamente exercitadas, te
mos a convicção de que é muito 
difícil às diversas forças que 
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compõem. que integram o P~{s, 
transigirem. abrirem mão ,dos 
seus interesses. para, em de
terminado momento. o Pafs ter 
um pacto através do qual ou 
dentro do qual se possa dar 
combate eficaz e decisivo ao 
principal inimigo da sociedade 
brasileira, que é a in'flaçáo. 
Então, o pacto social que deve 
ser coordenado~ que está sendo 
coordenado já pelo Ministro 
úarbas Passarinho, é uma tare
fa diffcil, é uma tarefa que 
muitas vezes transcende as 
próprias forças envolvidas. 
mas S. ExA tem condições de 
coordenar esse pacto, porque 
tem cultura, discernimento. 
patriotismo e experiênc~a. De 
modo que me congratulo com V. 
Ex4 e também com o Presidente 
Collor. por escolher um poli
tico de nomeada. como o é o 
Senador ~arbas Passa~1nho que, 
conforme eu disse. bem como o 
Senador Aureo Mel lo e V. Ex 4 

ali ás, o disserarn também 
vários outros politicas. Sena
dores e Deputados Federais. 
logo quando da notneação do Mi
nistro 0arbas Passarinho- S. 
ExA preenche todos os requis1-
tos necessários para que o Go
verno tenha sucesso~ tenha ê
xito especificamente com o seu 
novo Ministro. com o seu novo 
coordenador políticó e tenha 
êxito. especialmente, na con
dução do pacto social que o 
Pa1s precisa ter para poder 
dar combate ao inimigo público 
número 1 a inflação. Parabéhs 
a v. Ex4 por ter abordado esta 
questão . 

O SR- AFONSO SANCHO - Ageade
ço ao nobre Senador Odaci~ So
ares. o aparte e encerro o meu 
discurso. 

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

Du~ante o discurso do Sr. 
Afonso sancho, o s~. Iram 
Sarafva. 1Q Vice-Presfdente, 
defxa a cadeira da presidên
cfa. que é ocupada pelo Sr. 
Pompeu de Sousa, 31:2 
Secretário~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) Outras inscrições. 
acho. se tornam impraticaveis 
a esta altura. 

Concedo a palavra 
Senador Fernando 
Cardoso. 

ao nobre 
Henrique 

O SR. FERNANDO HERINQUE 
CARDOSO (PSDB- SP. Como Lí
der, pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, se for pelo 
espaço que vou ocupar outras 
inscrições poderão ser feitas. 
porque se~ei realmente breve. 

Trago ao conhecimento do Se
nado uma ponderação. Cheguei a 

Brasília hoje e percebi pela 
imprensa - imprensa está tão 
em voga aqui - que haveria ru
mores~ de que eu · seria 
favoravel a ~ue o PS06 apoias
se o Governo. ou coisa que 0 valha. 

Minha posição nesta matéria é 
clara e pública; sou favorável 
a que o PSOB tenha posição de 
independêncja, que o PSOB se 
oponha àquilo ... que lhe pareça 
errado e ~ue nao tenha restri
ções em apo1ar aquilo que seja 
do interesse do Brasil, co~o 
fizemos. esta manhã. na ques
tão da Comissão da Dfvida Ex
terna. onde praticamente todos 
ali se manifestaram. Sou oRe
lator da matéria. fui 
favorável, sou favo~ável e não 
tenho nenhuma restrição. 

Lamehto que muitas vezes as 
coisas cheguem à imprensa sob 
a forma de rumores e não de 
fo~ma direta. 

Mencionava-se o fato de eu 
te~ tido um encontro com o Se
nador Carlos Chiarelli. o Se
nador é meu vizinho e meu ami
go e tenho encontros com S. 
Ex~ com muita freqüência. como 
tenho encontros com todos os 
Senadores e não tenho a menor 
restrição em conversar com o 
Senador Carlos Chiare11i ou 
qualquer outro Senador ou Mi
nistro do Governo a respeito 
do que penso. No entanto. daf, 
a se inferir que exista qual
quer posição ... Quando exis
tir. e se existir em algum mo
mento alguma opinião polftica 
minha. expenderei a mesma di
retamente. e não por intermé
dio de terceiros. 

Aproveito a oportunidade, Sr. 
Presidente, ainda nesta linha, 
para dizer que outro dia. numa 
entrevista que concedi ao 
jornal O Globo, a manchete di
zia que eu era favorável a 
blocos particârios. A 
conseqüência foi desastrosa, 
porque alguns interpretaram 
que era para eu ser candidato 
à Presidência do Senado. Houve 
até um colega meu que fez a 
seguinte referência: "A 1 guns 
senadores têm curso no exte
rior, mas, todos são i~uais". 
Obviamente somos igua1s~ Só 
queria corrigir o Senador. Não 
fiz curso no exterior. fui. 
sim, professor no exterior. 
Isso não me diminui. não me 
irnpede de ser um senador como 
os outros. Todos somos Senado
res sem nenhuma diferença. De 
forma alguma passou pela minha 
cabeça bloco algum. Ape~as 
disse o que acabo_de reeet~r: 
que. em certas c1rcunstanc1as 
-como o Senador Odacir soares 
acaba de dizer -. havendo con
dições para um entendimento 
nacional, em matéria de trans
cendência, ~sse entendimento. 
evidentemente. não obriga aos 
Partidos. obriga aos cidadãos, 
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vai além dos partidos. Mas dai 
não se infira QUe eu esteja 
propondo a criayão de qualquer 
bloco ~art1dário .ou 
suprapartidário, porque não é 
o meu pensamento~ 

O Sr. Odacir Soares- Permite 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO- Concedo o aparte a V. 
Ex• 

O Sr. Odaci r Soares - Nobre 
Senador Fernando Henrique Car
doso, o País que dispõe de um 
homem com as qualificações de 
v. ExA é privilegiado. Não te
nho dúvida nenhuma de que o 
Presidente Collor receberfay 
em caráter permanente, muito 
bem toda as iniciativas de V. 
Ex4 no sentido de orientar o 
Governo~ de sugerir ao Gover
no. de levar a contribuição do 
seu partido, e a sua pessoal
mente, para que o País pudes
se, e venha, realmente, a dar 
fim, punir, de forma irrever
sível, aquele que é o seu mai
or inimigo, a inflação. Tive
mos hoje, na·comissao da Dívi
da Externa, um exemplo disso. 
o que pretende a Comissão da 
Divida Externa no Senado? Pre
tende que o Brasil negocie so
beranamente a sua divida ex
terna, que o Brasil não sacri
fique o seu crescimento, que o 
Brasil não prejudigue as suas 
populações. O proprio ex
Presidente Tancredo Neves foi 
muito feliz na ocasição em que 
se referiu à transferência de 
divisas para o exterior, quan
do produziu uma frase muito 
bonita, que de vez em quando 
escuto no programa do Tarcisio 
Hollanda, no Canal 6 de 
Brasflia. V. ExA é um dos ho~ 
mens mais notáveis do Brasil 
indiscutivelmente, e não por
que eu estou dizendo ou porque 
aliuém diz, e sim porque V. 
Ex tem formação intelectual e 
uma inteligência muito 
expressivas. De modo que qual
quer governo, de qualquer co
notação ideológica ou 
doutrinária, seria privilegia
do na medida em que pudesse 
dispor dos seus conhecimentos 
e das suas sugestões. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO- Agradeço a v. Ex 4 , mas 
os poucos conhecimentos que 
tenho o Brasil deles dispõe. e 
o Senado Federal é um excelen
te lugar para o seu exercício. 
Podemos na critica, na Oposi
ção mesmo, prestar colaboração 
ao Pais, que é o que pretendo 
Tazer. Penso até que qualquer 
atitude madura não pode ser 
diferente disso. A Oposição 
hoje em dia - não estamos mais 
numa ditadura não implica 
romper com o Pafs. implica ter 
oposição politica ao Governo. 

Esta é a ~inha posição, a po
sição do PSDB, e tudo o mais -

perdoem-me a expressão. é 
~*fofoca". 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Líder José Fogaça. 

O SR. ~OSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Como Lider pronuncia o seguin
te discurso. Sem rev1sao do 
orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. no Rio Grande 
do Sul. de onde venho e onde 
participei da campanha eleito
ral. como candidato ao Governo 
do Estado, tomamos, ontem à 
noite, numa reunião do nosso 
Oiretório Regional, uma posi
ção que gostaria de trazer a 
esta Casa como registro. 

o PMDS do Rio Grande do Sul 
reuniu-se ontem à noite e en
tendeu que o Partido deveria 
assumir uma posição no segundo 
turno. Nisso seguimos uma li
nha jé adotada anteriormente. 
na leiyão de 89, pela Executi
va Nac1onal do PMDB, quando 
manifestamos a recomendação do 
voto ao candidato Luiz Inácio 
Lula da Silva, do PT, e, mesmo 
assim, afirmamos que permane
ceríamos na. Oposição. Agora, 
da mesma forma, perdemos a e
leição, fomos excluídos do se
gundo turno, e consideramos 
que o povo do Rio Grande do 
Sul nos determinou o cumpri
mento do papel de Oposição. 
Nem por isso. no dia 25 de no
vembro, podermos deixar de e
xercer uma função e um dever 
constltvcional, que é o de 
votar. E preciso votar. O voto 
em branco é uma· negação cívi
ca, é um ato de omissão que 
torna aquele que vota em bran
co cúmplice do pior. 

Portanto, um partido pol íti
co, assim como um cidadão. tem 
o dever de se dedicar ao exer
cício penoso da busca da dife
rença. por mais diffci1 que 
seja estabelecer e por mínima 
que seja essa diferença. 

Pela razão de que muitos de 
n6s condenamos a atitude de 
uma parcela da população, 
quando os cidadãos votaram ma
ciçamente em branco e votaram 
"nulo" e muitos até se absti
veram de votar, isso redundou, 
em termos da eleição parlamen
tar, em quase 50% dos votos do 
País e em algumas regiões che
gando a 60%. Costumamos conde
nar essa atitude, esse compor
tamento, dizendo que o cidadão 
abdica de um direito e falta 
com um dever: ele abdica da 
cidadania e é falto com o seu 
Pais no cumprimento de uma 
função que a Constituição lhe 
atr1buiu. E assim como exigi
mos do cidadão que ele fa~a 
uma diferença, o cidadão nao 
tem o direito de achar que to-
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dos os políticos são iQuaiS, 
não tem o direito de estabele
cer um julgamento comum e pa
dronizado para todos, o que, 
ali ás, infelizmente. grande 
parte da população fez, o que 
aliás, grande parcela dos e
leitores adotou como critério 
para o seu comportamento 
eleitoral. O critério foi o 
seguint~: ninguém presta~ nin
guem vale nada, logo o meu 
voto é branco. Ora~ não há 
comportamento mais condenável 
do que este, não há comporta
mento mais anticívico, mais 
anticidadão e não há comporta
mento mais contrário aos ~ró
prios interesses do indivíduo 
que assim procede do que este, 
pois, da mesma forma, Sr. ~re
sidente, um partido político 
também deve dedicar-se a esse 
exercício difíci 1, complexo, 
penoso. às vezes até angus
tiante, de buscar uma 
diferença. Buscar uma diferen
ça, por mínima que seja. deve 
existir e ele deve cumprir o 
seu dever constitucional de 
votar no melhor ou naquele que 
seja o menos pior, segundo o 
seu entendimento. 

Este exercício de formação d~ 
consciência, de julgamento, e 
não s6 um direito. é um dever 
que cada cidadão tem neste 
País. E assim estamos proce
dendo no Rio Grande do Sul, na 
seção ReQional do PMOB. Se um 
cidadão nao pode fugir a este 
dever, também um Partido polí
tico não pode abdicar do seu 
papel, porque os partidos po
líticos, Sr. Presidente, foram 
inventados para isto. Não há 
outra utilidade para um Parti
do pol1tico se não a de orga
nizar a sociedade em busca de 
um caminho e de uma direção. A 
humanidade inventou os parti
dos políticos para isso. para 
orientar, definir caminhos e 
rumos de grupos sociais até 
então desarticulados e 
desorganizados. 

E o que fizemos foi uma coisa 
·simples: reunimos o PMDB do 

Rio Grande do Sul, 60 membros 
do Diret6rio Regional. compos
to de 71 membros, portanto, 
maciça e inequívoca maioria, e 
por 58 votos a 2 resolvemos 
apoiar o candidato do PDT, da 
Frente Progressista Gaúcha. 

Apoiamos"!. .em função da afini
dade historica. em Tunção da 
origem comum, porque ambos os 
Partidos, tanto o PMDB quando 
o PDT. vieram da frente das 
oposições aglutinadas ante
riormente no antigo MOS. E 
essa origem histórica é o fa
tor de aproximação e que jus
tifica e fundamenta o nosso 
voto dado ou o nosso apoio 
dado ao candidato da Frente 
Progressista Gaúcha. 

Sr. Presidente, deixo claro 
que entendemos que é possível. 
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slm, declarar-se de oposição 
antes de começar o Qoverno, e 
mesmo votando. Embora isto 
possa parecer um paradoxo, e~
tendemos que estar na oposiçao 
não é partir de imediato a uma 
ação crítica e destrutiva. a
gressiva. em relação. aç 
governo. Estar na opos1ção e 
cumprir um papel institucional 
dessa dualidade essencial à 
democracia. Não há democracia 
~ não houver governo e oposi
çao: governo sem oposição não 
e democracia. A oposiçao faz o 
papel de ,fisca11zar, _cobrar, 
acompanhar e ate, se 1sso for 
necessário, de criticar. de 
contrariar o governo, quando 
entender ~ue assim deve proce
der em nome dos interesses 
nacionais. 

Sr. Presidente. quando ins
tituímos o Ministério Público 
não estamos pensando no 
criminoso. Em outras palavras, 
a sociedade paga o promotor 
público antes da existência do 
crime. porque não há justiça 
se não houver acusação e defe
sa, só a defesa ou só a acusa
ção signi fi'ca a nulidade do 
princípio de justiça.' 

Pois é assim a democracia: s6 
governo não pode haver: tem 
que haver governo e oposição. 

o povo do Rio Grande do Sul 
nos determinou esse papel a 
partir do dia 15 de março de 
1991. E para o dia 3 de outu
bro, naquele momento do exer
cício cívico do voto, entende
mos que devemos colocar na 
urna o voto em favor do cand1-
dato A1ceu Collares. do POT, 
em função da proximidade. da 
afinidade da origem histórica 
comum, da mesma vertente polí
tica. da mesma corrente 
político- ideoló~ica a que 
pertencemos na h1stória poli-
tica do nosso Estado. -

Apenas faço este ~eg1st~o no 
Senado para deixar clar~ a po
sição do meu Partido no 
Estado. Embora não- venhamos a 
participar da campanha, embora 
não nos integremos na campa
nha, entendemos, Sr. Presiden
te, que esta cultura politica 
do 2~ turno é um·1ongo e difí
cil aprendizado da sociedade 
brasileira. Estamos aprendendo 
uma nova cultura, um novo com
portamento. um novo padrão de 
atuaç~o politica, que se vai 
exercendo, que se vai desen
volvendo, que se vai assimi-
1ando ao longo do tempo. 

Mesmo estando excluído do 2~ 
turno, mesmo estando fora de
le, e sendo agora obrigado a 
apoiar outro candidato, contra 
o qual tenho grandes diferen
ças, .mesmo assim quer-o dizer 
que a Constituinte agiu acer
tadamente ao instituir o sis
tema de dois turnos, senão. 
Sr. Presidente, no meu Estado 
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o candidato mais votado seria 
eleito com apenas 28%. LOQO, 
teriamos um Governador ele1to 
com uma rigo~osa minoria para 
governar o Estado. Agora, sim. 
ele poderá ter maioria que lhe 
dará força e autoridade poli
tica, autor1dade moral para 
bem governar. 

Portanto) o sistema de dois 
turnos. no nosso entendimento, 
favorece o pr-ocesso 
democrático. favorece a ação 
administrativa do governo e 
lhe dá condições morais e po
líticas para exercer c Poder 
pleoamente. 

Era o que tinha a dizer. Sr. 
?residente. (Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senado~ Nelson 
WedeKin .. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -
se. Pronuncia o seguinte 
discurso.) sr. Presidente, 
srs. Senadores, a politica a
grícola do governo Collor. ex
pressa na Portaria Interminis
terial n~ 477, de 15 de agosto 
de 1990, prevê a aplicação de 
2.5 bilhões de dólares. nos 
próximos anos, em toda a ca
deia do comp1exo agroindus
trial. que abrange desde as 
indústrias de insumos, como 
fertilizantes. equipamentos, 
rações e defensivos, passando 
pelas indústrias processadoras 
de a11mentos e fibras e pelas 
empresas de serviços às ativi
dades agropecuárias. 

Não queremos entrar no mérito 
de tal política. Não é esta a 
nossa intenção. Queremos ape
nas consignar que a suinocul
tura no Estado de Santa Cata
rina já forma. desde há muito 
tempo. uma complexa cadeia a
groindustrial de produção de 
insumos. tais como equipamen
tos agropecuãrios, produtos 
veterinários, rações, bem como 
de empresas de técnicas e 
creditíciaS. A jusante. 
estabeleceu-se outro complexo 
agroindustrial processador da 
carne suína, na elaboração de 
enlatados. embutidos. defuma
dos e outros produtos. No meio 
dessa cadeia estão os criado
res de suinos .. A suinocultura 
é a principal fonte de renda 
de mais de 50 mil pequenos 
produtores catarinenses. 

Esse complexo agroindusfrial 
impulsiona o desenvolvimento 
econõmico e social de todo o 
oeste catarinense, tendo como 
centro as cidades de Concór
dia, Chapecó e Joaçaba. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o nosso desejo ínici"al 
era apontar essa cadeia agro
industrial, desenvolvida em 
torno da suinoculture c.atari
nense .• como exemp 1 o do que de-

veria ser a agrog~cuária mo
derna para o Pa1s inteiro 
Mas, nos contivemos a tempo ~ 
preferimos apontá-la como e
xemplo do que não deve 
acontecer. 

A verdade, ~r. senadores, é 
que aqueles ma1s .de 50 mil pe
quenos criadores de suínos. 
que com suas famílias mourejam 
de sol a sol. estão presOs a 
um torniQuete impiedoso. De um 
lado estão os grUQOS oligopo
lizados. constituidos pelos 
grandes frigoríficos. indús
trias de insumo e instituições 
de crédito. que, entregues a 
um modo capitalista de produ
ção sem peias. concentram a 
riqueza e a renda, restringin
do ao minimo. dessa "forma. a 
possibilidade de acumula~ão de 
renda e de capitalizaçao dos 
pequenos criadores. De outro 
lado. está a intervenção do 
Estado. com suas polfticas e
conómicas que favorecem mais 
os grandes empreendimentos em 
prejuizo dos pequenos. 

Temos em mãos correspondência 
da Associação Catarinense se 
Criadores de Suínos e da Sec
cional de santa Catarina do 
Sindicato Nacional dos Suino~ 
cultores. comprovando o que 
acabamos de afirmar. 

Vamos repetir a advertência 
que as di reterias da Associ'e
ção Catarinense de Criadores 
de Suínos e da Seccional · de 
santa Catar)na do sindicato 
dos suinocultores fizeram aos 
suinocultores em ge~al e ~s 
autoridades, diante de ação 
nefasta doS oligopólios do se
ter e contra a atual ~olftica 
de crédito do Banco Central. 

Devido às crises no s~tor nos 
últimos anos. os suinocultOres 
não PUderam estocar o milho 
necessário para este ano. pois 
não houve crédito rural para. 
isso. Não bastasse essa situa
ção. o Banco ·central, através 
da circular n~ 1 .822. de 24 de 
setembro, e da resolução 
1 .753. cortou os financiamen
tos rurais para o custeio 
pecuário. o que·incluiu também 
os destinados à produção ou 
aquisição do milho. para a 
suinocultura. 

Acrescente-se a essa política 
recessiva do Estado a ação ne
fasta dos o1igop61ios da agro
indústria do setor, que estão 
distribuindo número excessivo 
de matrizes aos produtores in
tegrados ao seu sistema de 
produção. Com ~isso visam a al
cançar a su"perprodução e o 
conseqüente aviltamento dos 
preços. 

Diante dessa situayão. os re
presentantes dos.su1nocu1tores 
de Santa Catar}na advertem o 
Governo de que, sem crédito 
rural, ? pequeno criador é o-

1 
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brigado a recorrer a financia
mento dos bancos a juros muito 
altos, o que os levará à 
insolvência. Foi o que já a
conteceu? nos últimos anos, 
com mais de 15 mil pequenos 
produtores catarinenses. E a 
insolvência da pequena produ
ção, advertem. trará mais êxo
do rural e favelização cres
cente dos centros urbanos. 

Os grupos oligopolizados da 
agroindústria, dlz a corres
pondência por nós recebida, 
serão diretamente responsabi
lizados pelo excesso de produ
ção e pela conseqüente crise 
da suinocultura catarinense. 

Os suinocultores são alerta
dos para que adeqüem a produ
ção à sua disponibilidade de 
milho, para que não tenham de 
recorrer excessivamente ao 
crédito bancário. Por isso não 
devem aumentar mais o seu 
plantel de matrizes~ pois a 
perspectiva é reduzir a produ
ção, tendo em vista manter o 
nfvel dos preços em patamares 
compensadores. 

Por fim~ os signatários da 
correspondência pedem que as 
agroindústrias catarinenses 
adquiram no mercado livre um 
mínimo de 40% 'do seu abate, 
visando a sobrevivência dos 
produtores independentes e a 
manutenção do mercado de suí
nos em santa Catarina. caso 
contrário, advertem. as agro
indústrias estarão confirmando 
claramente a formação de per
niciosos oligop61ios no setor. 

Sr. Presidente, Srs~ Senado
res. desejamos batalhar pela 
modernização da sociedade bra
sileira; mas uma modernização 
Que favoreça a todos os seto
res e segmentos da sociedade. 
e não apenas a uns poucos 
privilegiados. 

Sr. Presidente, srs. Senado
res, do alto desta tribuna, em 
que fomos colocados por livre 
escolha do povo. tomamos a de~ 
fesa da causa dos pequenos 
suinocultores do nosso Estado. 
Eles se encontram à beira da 
insolvência e da favelização, 
por causa da ação nefasta dos 
oligopólios e das polfticas 
recessivas do Governo. 

Se o governo quer de fato 
criar essa cade1a agroindus
trial, comõ·propalam os auto
res da sua política a~ricola. 
deve defender o elo ma1s fraco 
da cadeia, os pequenos produ
tores rurais que, de um lado, 
formam o vasto mercado para as 
indústrias de insumos 
agropecuár1os e de bens de 
consumo. e_ de outro fornecem a 
matéria-prima para as indús
trias processadoras dos produ
tos agrícolas. Sem esse elo 
mais fraco. capitalizado e ca
paz de reproduzir-se com segu-

rança, não há cadeia nenhuma: 
nem p~odutores rurais e nem 
agroindústrias. O que resta é 
o subdesenvolvimento, o êxodo 
rural. a favelização das cida
des e a escalada sem freios da 
violência urbãna. 

Não é esta a modernização que 
desejamos para o Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marco Maciel. 

O SR- MARCO MACIEL (PFL -
PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. Pernambuco 
está reverenciando a memória 
do poeta Carlos Pena Filho, 
uma das mais expressivas figu
ras da cultura do Estado. nes
te ano que assinala a passagem 
dos trinta anos de sua morte. 
No último dia 18 de julho, o 
auditório do Diárlo de 
Pernambuco foi palco de justa 
e comovente homenagem ao gran
de poeta cuja vida, não sendo 
longa, foi "larga em intensi
dade criadora. poderosamente 
multiplicadora de instantes. 
na densidade da sua criação 
poética e das suas qualidades 
humanas que o faziam viver 
cada momento na sua 
plenitude". na feliz expressão 
do Dr. Syleno Ribeiro de 
Paiva. 

Fiz questão de comparecer à 
cerimônia para também manifes
tar meu reconhecimento ao 
extraordinário homem de letras 
que. em tudo e por tudo. dig
nificou a cultura pernambuca
na, e ao ser humano íntegro 
que encantou aos Que com ele 
tiveram o privilégio de 
conviver. 

A cerimônia contou com as 
presenças de familiares do po
eta, jornalistas, políticos e 
intelectuais. Unidos pelo mes
mo desejo de relembrar e home
nagear Carlos Pena Fi lho, lá 
estavam o poeta Audálio Alves, 
o jornalista Marcus Prado 
representando o Diário de 
Pernambuco , Roberto Pereira -
Secretário de Educação e Dire
tor Executivo da Fundação de 
Cultura da Cidade do Recife, 
entre tantos outros. 

Além da leitura dramática de 
dois sonetos do poeta, feita 
pelo atar Alfredo Borba. com 
sua reconhecida sensibilidade 
artística. também foi projeta
do o video "Subúrbios", reali
zado por Jeanine Brandão, Pau
lo Goethe e Valérja Taffarel. 
sob a orientaç§o do professor 
José Mário Austregésilo, e que 
focali~a o aspecto social da 
obra do grande poeta 
homenageado. 
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Dois momentos representaram. 
a meu jui~o. o clímax da 
homenagem: os depoimentos doS 
intelectuais Syleno Ribeiro de 
Paiva e Irma Chaves. O primei
ro. grande professor, compa
nheiro e amigo do poeta; a se
gunda, reconhecida especialis
ta no estudo da obra de Carlos 
Pena Filho. Pela palavra de 
ambos. nos emocionamos e nos 
aprofundamos u~ pouco mais no 
conhecimento da vida e da pro
dução literária do poeta. cuja 
obra. no conceito abalizado de 
Irma Chaves. "é uma navegação 
no que esta comporta de rotei
ros e imprevisibilidade. de 
1 i tora1 e abismos". 

creio. Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, Que o Senado Fede
ral pode e deve associar-se às 
homenagens que Pernambuco hoje 
presta a um dos maiores nomes 
de sua cultura. Para que esta 
homenagem se perenize e seja 
assinalada pela indispensável 
densidade, peço permissão para 
transcrever nos Anais da Casa 
os dois textos apresentados 
pelos iiustres intelectuais 
Syleno Ribeiro de Paiva e Irma 
Chaves que traduzem. com per
feição. o sentimento de todos 
nós em relação a Carlos Pena 
Filho: 

"CARLOS, UM MUL T!PLICAOOR 
OE INSTANTES 

Syleno Ribeiro de Paiva 

Rainer Maria Rilke diz que 
~os mortos precoces não pre
cisam ,de nós. eles que se 
desabituam do terrestre, do
cemente, como de suave seio 
maternal." 

Apesar disso. aqui estamos 
para louvar Carlos Pena 
Filho. Louvá-lo no próprio 
passar do tempo. que apenas 
acentuou a sua presença sem
pr-e tão forte e tão quer i da. 

A sua morte foi uma dessas 
violências que nos provocam 
angustiada perplexidade; 
por que não foi dado mais 
tempo a este criador que, 
por certo, tantas revelações 
deveria nos fazer, além das 
muitas que fez. se vivesse 
mais tempo? Morreu cedo. 
Prematuramente. Quase tão 
prematuçamente quanto Cast~o 
Alves, Alvares de Azevedo. 
Casimiro de Abreu, Auta de 
Souza e outroS poetas 
românticos. Na sua poesia, 
em vários momentos, há pres
sentimento da morte. Na vida 
e na poesia de Carlos Pena 
Filho a presença do Desco
nhecido nunca aparece 
sombria: 

"Um dia hei-de encontrar 
terra ignota: 

é assim Quem sonha. 
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E se nenhama houver em mi
nha rota~ 

que Deus a'ponha. 

Em meio ao longo ma~ não 
f8ço caso 

dos dias meus, 

pois tenho a guiar-me o 
vento e o puro acaso 

e o acaso é Deus." 

Mesmo· diante do fato da 
morte. ele não se tornou nem 
frágil, nem assusta~o: 

•É o muito esperar que e
xiste em torno 

que me destina a ação 
desbaratada. 

A morte é bem melhor do que 
o retorno 

ao nada". 

Há homens que embora não 
possuam a chamada 
"sofreguidão do 
aniQUi latnento", são dotados 
de uma plena consclentização 
do seotido positivo da 
morte. E a partir da percep
ção aguda do significado 
profundo da morte, que eles 
decidem fazer da prôpria e
xistência uma permanente 
fundação. uma constante re
con~uista que eles mesmos 
deverão empreender, a cada 
novo e inesperado momento de 
suas vidas. Carlos Pena Fi
lho foi um desses homens 
excepcionais. 

Mas impossivel ê esquecê
lo. E se a sua vida não foi 
longa, foi larga em intensi
dade criador.a, poderosamente 
multiplicadora de instantes 
na densidade da sua criação 
poética e das suas qualida
des humanas que o faziam vi
ver cada momento na sua 
plenitude~ 

É conhecida a influência 
que e 1 e exerceu na sua , . na 
minha geração. Uma influên
cia que se estenderá, cOmo 
se estende até hoje. em ge
rações Posteriores: pr1nci
p~1mente de poetas pernambu
canos ·que honram a influên
cia recebida,,porque Pernam
buco sempre foi pródigo em 
bons poetas; tanto que a~
guns dos maiores poetas bra
sileiros foram e são 
~ernambucanos. · 

Busto na praça da velha Fa
culdade de Direito do Reci
fe. ve~sos na música de ca
piba. livros nas estantes, 
placa de bronze no Bar Sa
voy~ Carlos Pena é lembrança 
e presença permanente no Re
cife. nos seus admi~adores e 
amigos. Em versos sobre Dom 
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Sebastião. morto em plena 
mocidade nos areais da Afri
ca. ele diz: 

11 Mas não deixeis QUe volte 
sem vitória: 

embora gerca a vida. encon
tre a glória." 

Carlos Pena sabia QUe se um 
homem pode perder a vida. a 
morte não destrói a aventura 
humana que ele viveu, nem a 
beleza criada por aqueles 
que acreditam Que é possível 
permanecer na força do tes~ 
temunho e na doação de uma 
mensagem. 

Privilegiado pelo tempo, 
fui, coo tantos outros. con
temporâneo de Carlos Pena 
Filho. o primeiro encontro 
ocorreu quando ainda éramos 
estudantes secundários e 
juntos disputávamos eleições 
para a União dos Estudantes 
Secundários de Pernambuco. 
Depois, foram outros encon
tros sucessivos: - no vesti
bular para a Faculdade de 
Direito do Recife; nos· anos 
todos de estudos naquela 
mesma Faculdade e na parti
c·i pação conjunta na po 1 i ti ca 
unive~sitá~ia de então; n~ 
simultaneidade em que conos
co ocorreram eventos decisi
vos, tais coruo o despertar 
para os valores da noite; a 
convivência humana liberta 
de qualquer outra explicação 
além dela Rrópria; o fasci
nante e mágico processo me
diante o qual os homens ca
sam e vivem a paternidade~ 
com as suas amplas dimensões 
criadoras. uuntos. conhece
mos alguns ambientes pela 
primeira vez: -os anfitea
tros da Faculdade de Direi
to; as salas do Palácio do 
campo das Princesas, quando 
vitoriosos em campanha elei
toral, lá vivemos uma longa 
e marcante convivência com o 
herói Osvaldo Cordei~o de 
Farias; os corredores de ma
ternidades. onde conhecemos 
as fundas tensões da espera. 
Ele, à espera de Clara, nas
cida no inicio de 1959. Eu. 
à espera de Bruno. nascido 
em fins de 1958. Clara. a 
sua primeira e única filha. 
Bruno. o meu primogénito. 

Carlos Pena Filho ~ra um 
amigo como dificilmente se 
pode ter igual. lnteliQente. 
Leal. Consciente do se~ va
lor humano. Firme, ha sua 
vontade. Respeitador da sua 
palavra. que era. também, o 
instrumento do seu trabalho. 
incapaz de inveja. Senhor de 
si p~óprio e da sua pr6pr1a 
vida. Fiel a si mesmo e. em 
conseqüência, fiel a tocos 
os demais. orgulhoso de sua 
origem humilde que tão for
temente marc9u o seu modo de 
ser e de estar no mundo. Ele 

tinha~ o~ olhos bem abertos 
numa ans1a de tudo ve~. como 
se presentisse que iria vi
ver pouço tempo. Tendo Sido 
seu am1go fraternal. compa
nheiro de noites e dias re
cifenses, de aspirações e 
ideais, atenua-me a dor de 
haver pe~dido a sua imensa 
companhia, a lembrança e os 
ensinamentos dos seus 
ve~sos: 

PVa1e apenas saber que a 
sorte é breve 

e que a vida caminha além 
da sorte. 

Para quem guerra e amor na 
vida teve, 

é paz a morte." 

Era magro, muito magro. 
quixotescamente maQro. Mas 
naquele corpo franz1no. ver
da~eira sementeira de sensi
bi1idade, havia um grande 
destino: - aquele de ma~car 
toda uma época .através da 
sua poesia, tão fortemente 
reveladora da grandeza que 
pode constituir o caminho do 
ser- hUmano. 

E~ livro recente e recente
me~te publicado- "Ideologia 
e Forma literária em Carlos 
Dr~mond de Andrade - a nossa 
cada dia mais esplêndida Lu
ci)a Nogueira faz a seguinte 
re~lexão comparativa entre 
Carlitos e Dom Quixote: 

"Carlitos: um Quixote sem 
mojnhos de vento. com a i
lusão da realidade. ~ue ja
mais duvida Que tem diante 
de si. no entanto, capaz de 
comer uma bota com sal e pi
menta. fazendo espaguete dos 
co~dões. palitando os den
tes. satisfeito, após desa
pertar o co1ete para fazer a 
digestão~ carlitos: um so
nhador mais trágico. porque 
luta com as dificuldades 
placidamente. resignadamen
te, preservando~ contudo. o 
risos e a inocênciau. 

Ne minha lembrança é aSsim 
que vejo e revejo Carlos 
Pena: um "sonhador trágico" 
que preservou. apesar de tu
do, o riso e a inocência. 
ou. como disse James Joyce, 
sobre um dos inesqueclveis 
dublinenses: - alguém que 
"atravessava com seu cálice 
incólume uma multidão de 
inimigos". 

Quantas vezes. de forma ca
rinhosa e compreensiva. Pena 
~os falava - na intimidade
sobre a inveja e outros de
feitos humanos. Mas sempre 
houve - mesmo nessas horas -
um riso nos seus lábios, ao 
término das frases ou das 
conversas. Alhelo ao ódio, o 
seu coração só conhecia ter-
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nura e disponibilidade para 
o out~o. Até na sua ironia. 
não havia destruidora malda
de; sõ superior inteligência 
e inconfundível espi~ito de 
humor. 

Não sendo critico literário 
falo. aqui neste antigo e 
querido Dtáric de 
PeMnambUCO que ele tanto 
amou e que tanto o destin
guiu sempre - na condição de 
leitor de poesia e amigo de 
Carlos Pena Filho. Falo como 
quem presta um depoimento 
onde volto a proclamar o que 
em mim nunca foi silêncio a 
minha admiração pelo poeta e 
pelo amigo. 

Para nós. seus .amiQos e 
companheiros de geração, 
Carlos Pena Filho teve, den
tre outros merecimentos. o 
de anunciador da eternidade 
do tempo. Com ele aprendemos 
as primeiras e definitivas 
lições sobre a morte 
concreta: aquela morte que 
ele nos ofertou na realidade 
da sua própria e violenta 
morte. Tão diferente na sua 
natureza terrível, daquela 
outra morte que ele nos ha
via docemente revelado em 
tantos dos seus versos·. Modo 
este - hoje eu sei e guanto 

através do qual eramos 
preparados para o conheci
mento do segredo maior, tão 
bem guardado por ele, no es
condido da sua estranha 
premonição. 

Em várias ocasiões e em 
muitos versos poderiamos as
sinalar a indiscutível pre
sença dessa premonição. No 
Testamento do Homem sensato, 
por exemplo. No título 
nLivro Geral", singularmente 
escolhido por um homem ainda 
tão jovem e que restou como 
a sua última obra publicada 
em vida. 

Nesse sentido, Charles Cha
plin- tal como aconteceu 
com Carlos Orummond de An
drade - tamb~m tocou Carlos 
Pena Filho. E este o seu So
neto sob o Tema de Terry, 
apaixonante personagem de 
"Luzes da Ribalta": 

"Segues. E em teu silêncio 
apenas arde 

A lembrança mais simples e 
constante, 

Por isso vais sozinha na 
elegante 

Melancolia 
tarde. 

do cair da 

Única, sentarás na margem 
fria 

Desse Tâmisa grave que te 
espera 

E lembrarás o fim da prima
vera 

Em que viveste o mund9 num 
só dia 

E partirás, deixando-nos 
apenas 

O que existir de nuvem nos 
teus braço~ 

E o sol que dorme em tuas 
mãos serenas. 

Que o resto levarás pelos 
espaços 

Onde, um dia insurpresa e 
de repente, 

Despertarás 1ongfngua e 
transparente." 

Como não perceber, também 
aí, que o verbo partir para 
Carlos Pena filho~ não ex
cluía. jamais. modos especí
ficos e comoventes de 
permanência'? - . Como poder 
acreditar, .então. que ele 
haja partido para nunca 
mais, nós que tantas vezes o 
vimos como portador da pala
vra iluminada e do sonho 
exasperado'? Nós que tantas 
vezes assistimos à sua vitó
ria sobre o cotidiano árduo 
e a sua predominância sobre 
as preocupações do dia-a
dia. como se vivesse alimen
tado por certezas indestru
tíveis e antecipadoras7 

Esta dimensão inquieta e 
inquietante da personalidade 
de Carlos Pena Filho 
manifestou-se. tanto nos 
seus versos, Como na sua 
própria e inconfundível 
existência. Ao identificar, 
inclusive, no bairro do Re
cife, presente no seu Guia 
Prãtico da Cidade do Recife, 
"O seu_ pecado diurno e o seu 
noturno pecado 11 

• E dizendo: 

"Mas como vivem tão bem, em 
tão segura união, qualquer 
dia. todos juntos. vão fun
dar a Associação dos Múlti
plos ~ecadores, com banquei
ros, comerciantes, prostitu
tas, vereadores, ingleses do 
British Club, homens doentes 
e sãos, pois o camelô já 
disse que somos todos 
irmãos ... 

Ainda Lucila Nogueira e a
inda Car1itos: 

"Carlitos é g simbolo de 
todos os que sao esmagados 
quando tentam transitar pe
los enigmas institucionais 
da sociedade, essa misterio
sa arquitetura que ensejou, 
em literatura, a dimehsão do 
absurdo da obra de Kafka, 
como o teor metafísico do 
drama em.. . Dostoiewski. 
Carlos Drummond de Andrade, 
ao destacar a inocência do 
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personagem na obscu~idade 
oue o cerca, de modo repres
sivo e desumano, faz com que 
o leitor, ideologicamente. 
se coloque contra o estado, 
contra o formalismo solene 
da uustiça, contra o aniqui
lamento do indivíduo pela 
ação do aparelho estatal. 
conduzindo a uma concepção 
da organização social como 
cois~ falha. cruel. 
desesperadora." 

Diante do seu corpo para 
sempre plantado na nossa 
saudade, vivemos no d1fici1 
dia da sua morte, todo o 
horror da dor inevitável. 
Depois daquele dia, foi o 
esforço para descobrir os 
variados sinais de uma forma 
superior de permanência de 
Carlos Pena, manifestando-se 
por múltiplas maneiras, mas 
sobretudo, pela força de sua 
poesia em n6s e muito para 
além de nós. Era do nosso 
dever vencer aquela ausên
cia, para que a sua morte 
não fosse insuportavelmente 
completa. Tratava-se, mais 
uma vez, da luta do Homem 
contra a morte, que não pode 
ser maior do que ele, nem 
superior ao seu destino 
singular. Hoje. eis aqui, 
diante de nós, uma ausência 
derrotada. Uma morte vencida 
pelo esplendor de uma vida e 
de uma obra; ambas profunda
mente testemunhadoras das 
execelências de uma condição 
humana, plenamente dignifi
cada e realizada. Tudo a e
videnciar uma verdade cada 
dia mais nítida para os 
brasileiros:- a identifica
ção de Carlos Pena Filho e 
sua poesia, com uma superior 
expressão do sentido deste 
tempo e deste Nordeste 
Brasileiro. · 

Eu disse palavras e, talvez 
Garlos Pena Filho só dese
jasse silêncio. Se eu não o 
obedeci, só tenho em meu fa
vor as justificativas do 
amor. Do fundo da nossa con
vivência, trazidos pela me
mória fiel, chegam estes 
versos do "Testamento do Ho
rilem Sensato .. : 

QQuando eu morrer não faças 
disparates 

nem fiques a pensar: 11 E1e 
era assim ... " 

Mas senta-te num banco de 
jardim. 

calmamente, comendo 
chocolates. 

Aceita o que te deixo, o 
quase nada 

destas palavras que te digo 
aqui: 
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foi mais que longa a vida 
QUe eu vivi~ 

para ser 
prolongada. 

em 1 embranças 

Porém se um dia, só, na 
tarde em queda, 

surgi r uma..._ l embfl'ança desgar
rada. 

ave que nasce e em voô se 
arremeda~ deixa-a pousar em 
teu silencio, leve como se 
fosse apenas imaginada, 

como uma luz. mais que dis
tante , breve . 11 

Muito obrigado. 

A POESIA/NAVEGAÇÃO DE 
CARLOS PENA FILHO 

Irma Chaves 

ParticipQ desta homenagem a 
Carlos Pena Filho. n~ 30~ 
aniversário de sua morte, 
com algumas palavras sobre 
sua poesia. Uma forma de 
fazê-lo vivo. acredito, por
que um poeta é sobretudo a 
sua linguagem. 

Não me ocuparei do homem 
cujo convívio é invocado 
como um privilégio, e que eu 
não conheci. Falarei do poe
ta construido na e pela sua 
linguagem e. portanto, fala
rei de uma presença negada à 
convivência pessoal e afeti
va, mas que o tempo não pode 
subtrair ao conhecimento 
sistemático, ou à fruição 
estética. 

O primeiro livro de Carlos 
Pena Fi1ho~ O Tempo da 
Busca. define a sua trajetó
ria poética e anuncia o fio 
condutor que assegurará a 
unidade da sua obra. A par
tir dele~ passando por A 
Vertigem Lucida e vários po
emas esparsos, e chegando 
ao Livro Geral, vai-se cons
truindo um percurso cuja 
marca é o buscar, 
atualizando-se na diversida
de dos poemas, nas variações 
métricas e temáticas. na ex
perimentaçãq dos modelos. A 
busca progr~mada como jogo e 
divertimento, no prefácio
poema que abre o livro inau
gural, se pretende filiada 
~o mundo do absurdo~ expe
riência inconsC:ien1;e, cujas 
marcas podem ser encontradas 
nos jogos "ilógicos, mas 
rãràs" do Soneto das 
Definições. Entretanto, en
quanto intenção 
orogramática, _as "pacientes 
buscas no esqi.JiSn:011

- d9Verão 
ser faladas. isto é, subme
tidas à lucidez responsável 
pela multiplicação 11 em mil 
cinzentos", artfficio que 
evita o encontro do 
"fabricahte de brinquedos 11 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão ID Quarta-feira 24 

consigo mesmo. Isto signifi
ca que os poemas/inventos 
são atualizações 
fragmentárias de uma reali
dade que a análise nos mos
trou ser continua e que por 
isto mesmo, engloba tanto o 
sujeito que se quer evitar. 
como aquilo que aparentemen
te. lhe .é exterior: o 
agri to 1

'. as 11Cores" e os 
uEventoS 11

, a cujo lado des
conhecido o poeta espera 
chegar. Portanto. a ruptura 
com o cotidiano, representa
da pela divergênc.ia 
jogos/dias. não implica àar 
as costas ao "real". seja 
ele interior ou exterior, em 
proveito de uma procura da 
palavra isenta de impurezas. 
E verdade que, enquanto se 
trata de busca como projeto, 
fala-se de brinquedos '*sem 
conseqüências nem 
c i rcustãncias". Porém, quan
do s·e passa à busca como re
alização, verifica-se que 
esta e também exploração nos 
sentidos e na memória, ou 
seja, que· à intenção estati
zante não se concretiza como 
característica deste fazer 
poético. A palavra faricada 
surge comprometida com a to
ta 1 i da de desejada e 
recusada. 

Desde a sua primeira moda
lidade, a busca persegue o 
encontro negado nas 
"definições" e assumido pela 
navegaçao lúcida sob a con
dição de que seja parcial e 
permanente. O desejo de ple
nitude e a necessidade de 
lucidez colaboram na compo
sição de um núcleo tensiona
do que atravessa toda a poe
sia de Carlos Pena Filho, 
articulando as diferenças e 
conferindo-lhe uma unidade, 
de manei.ra que não podemos 
ver qualquer das feições as
-sumidos por este buscar como 
uma ruptura. Desejo e luci
dez. elementos incompatfveis 
entre s1, se relacionam num 
alto grau de tensão para as
segurar a permanência de 
busca que oscila entre mo
mentos de intensa mobilidade 

quando os dois elementos 
opostos se encontram em 
precário equilíbrio-. e mo
mentos cuja dinâmica é redu
zida até os limites da 1nér
cia. quando um desses ele
mentos adquire ascendência 
sobre o outro. Desta manei
·ra, a carac·teristica 
"movimento" parece também 
como uma constante que se 
agrega ao núcleo referido e 
que, embora permanente, não 
escapa a alterações que o
correm até mesmo no interior 
-de--wtfa ·rno--cta-1 i daetê- -de busca. 
razão por que não deve ser 
confundiQo com um centro. 

Durante a fabricação de 
1'brinquedos 11 e 11 jogos 11

, a 
lucidez plenamente ativada 

tem preferência pela lingua
~em fefta. "de beleza e 
1 mprocedenc 1 a" que. aqui 
funciona como artifício parà 
escamotear o desejo do 
encontro. A consciêncla des
perta desloca a busca para o 
futuro - é projeto - e impõe 
a disciplina da atividade 
fabril ao movimeryto. 

Passando-se à navegação de
finidora do perfil de O Tem
po da Busca, verifica-se que 
a modalidade assume um papel 
relevante. ao mesmo tempo 
que a lucidez e desejo do 
encontro s~ mostram como 
forças relativamente 
equilibradas. Encontramos na 
maioria dos poemas deste 11-
vro a procura deliberada de 
encontros parciais que deve
rão ser fixados pela 
linguagem. O contacto com a 
plenitude ocorre tangencial
mente graças ao deslocamento 
constante do navegador/poeta 
que conta com uma maior e
lasticidade da lucidez. con
quanto esta se retrai, per
mitindo incursões mais ousa
das ao desconhecido, que 
ela, simultaneamente. revela 
e encobre. 

Esta dupla função não é su
ficiente para controlar a 
pressão do desejo de pleni
tude cuja ascensão a um pri
meiro plano marca o momento 
que corresponde aproximada
mente ao grupo de poemas 
de A Vertigem Lúcida. Nele, 
o que se busca é o encontro 
total, porém fugitivo, 
registrando-se uma inflexão 
do navegar para os wmares de 
silêncio 11

) como no poema A 
Palavra. E a totalidade que 
se quer agora alcançar e não 
os seus fragmentos. Entre
tanto, a força desta sedução 
não é bastante para anular a 
lucidez. sua presença está 
registrada desde o título. 
embora como atributo parado
xal desta vertigem procura
da, em virtude da qual a di
nâmica da busca sofre uma 
redução. Por sua vez, a lin
guagem se descobre como ar
tificio e passa a ser com
preend 1 da como •• forma 
f'azia 11

, como no "primeiro 
poema no vazio". onde se diz 
da impossibilidade do encon
tro ser realizado pela 
1 i nguagem. 

Esta feição da busca dá lu
gar a uma outra. que predo
mina nos Dez Sonetos 
Escuros e naqueles poemas em 
que o poeta e a voz que fala 
aparecem separados. Seme
lhante ao primeiro momento 
de-t~ajetoL na medida em que 
a busca nao é reconhecida e 
o movimento é praticamente 
nulo, o momento de que fala
mos se diferencia principal
mente pela ausência da con
fiança na linguagem, encon-
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trada ~os textos iniciais e 
cujo processo de desgaste se 
verifica a partir de A Ver
tigem Lúcida. o ~ivertimento 
do artesão é definitivamente 
substituído pelo desenvolvi
mento, falado pela voz de um 
outro ou pela composição de 
silêncios, como no Soneto 
para o dedo anular. Quanto à 
lucidez. se mantém mesmo 
nesta busca aparentemente 
não dirigida pela vontade. 
Podemos surpreendê-la em 
vários procedimentos, muito 
particularmente na biparti
ção do poeta, que acontece 
em alguns poemas, e na dife
rença entre transformação ~ 
composição de silêncios. E 
também a lucidez que escamo
teia o desejo do encontro, 
s6 percebido. nesta modali
dade de busca, quando se a
nalisa a "recusa ao sol" em 
"Soneto" , um dos •• Dez Sone
tos Escuros". 

A tentativa de delineares
tes momentos, feições ou mo
dalidades da busca através 
de traços constantes que se 
arranjem diferentemente para 
formar cada um deles, não 
implica considerá-los puros . 
A configuração de um deter
minado momento não traz como 
conseqüência a anulação dos 
demais. Basta lembrar que 
alguns poemas da 11 recusa ao 
so1 11 sao, cronologicamente, 
pos"ter i ores àque 1 es 
do Nordesterro. reunião de 
poemas em que prepondera o 
último dos arranjos falados. 
A cronologia func1ona aqui 
apenas como suporte metodo-
16gica e não corresponde a 
uma concepção de busca como 
evolução linear através de 
etapas sucessivas. Na obra 
de Carlos Pena, a busca é 
uma navegação no que esta 
comporta de roteiros eimpre
visibilidade. de litoral e 
abismo." 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

Este avanço ~umo ao silên
cio pleno e à morte é segui
do por um recuo para áreas 
de mais seguro navegar._ Che
gamos ao momento O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
de Nordesterro, caracterizado Sousa) - Concedo a palavra ao 
pela reabi1 itação da lucidez nobre Senador Odacir So_ares. 
e da linguagem. Aquele que 
"estando no mundo, volta ao 
sertão u , impõe a 1 i nha do 
conjunto pelas restrições 
impostas seja ao cego vio
leiro e a suas criações di
tas artificiais, seja ao Bo1 
Serapião e a suas ruminações 
silenciosas. O movimento se 
revigora nesta via9em. que é 
dita construçao do 
"entardecer u. e a 1 uci dez, 
quê impede o envolvimento na 
claridade, provoca a aceita
ção das rufnas ao constatar 
que a terra idea1 é também 
uma 11 forma vazia 11 

• uma 
"Olinda" onde "não há nem 
pontos ao menos" •• ou uma 
"Fazenda Nova." que lembra 
"um cerni tério sem corpos/ou 
um leito demar, semmar". 
Assim sendo, o encontro tam
bém reaparece modificado. Se 
a plena claridade é equiva
ler:'lte . às "claras rufnas". a 
construção tem como objetivo 
um encontro permanente, que 
se torna especifico, porque 
é total e parcial ao mesmo 
tempo. Ao contrário dos· de
mais momentos. espera-se que 
o encontro se realize na e 
pela linguagem, agora não 
mais considerada insuficien
te, porque sua vacuidade 
pertence à esfera do que é 
buscado. Portanto, as ruínas 
não são fragmentos de uma 
plenitude que escapa conti
nuamente as investidas do 
buscador, mas tampouco são 
uma forma acabada e incapaz 
de falar a conjunção que só 
acontece durante o sono. 
São, isto sim~ a representa
ção de uma totalidade para
doxalmente caracterizada 
pela carência. 

O SR. ODACIR SOARES (PLF RO. 
Pronunc_ia o seguinte di scur
so.) Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. ao apagar das luzes 
da presente Legislatura, o 
País vê-se diante praticamente 
dos mesmos temas que a inaugu
raram, há 4 anos: o fantasma 
da inflação, a queda constante 
dos salários. o crescimento do 
desemprego, a dívida externa. 
a inquietação social e, como 
peno de fundo, nova tentativa 
do Governo de selar um enten
dimento com a sociedade, capaz 
de formular safdas civilizadas 
e efetivas para a crise. 

O dado fundamental que dis
tingue o quadro presente do 
passado parece indiscutivel: 
temos, hoje, um Presidente da 
República eleito pela maciça 
do povo brasileiro. Não é ir
relevante essa circunstância, 
visto que os votos do povo 
traduzem credibilidade, e esta 
tem sido moeda escassa por ex
celência na história dos go
vernos recentes, com graves 
prejufzos para a Nação como um 
todo. Este o capital básico do 
Governo Col 1 o r: a 
credibi 1 idade. 

o resultado eleitoral confir
ma esse ponto de vista. Os 
candidatos identificados com a 
preQação do Presidente triun
faram nas urnas, o que, de 
certa forma, reitera o apoio 
popular às medidas que vêm 
sendo tomadas pelo Governo 
Fede-ra 1 • 

o Pafs que o Presidente Cal
ler encontrou não sugeria me
didas administrativas amenas. 
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Vivíamos iá o ambiente da hi
perinflaçao. com seu cortejo 
de fantasmagorias e tragédias 
sociais. o País. literalmente, 
deixara de funcionàr. O caos, 
lenta e ininterruptamente, 

. infiltrara-se no nosso dia- a 
dia. Nada mais grave para e 

sorte de uma sociedade que a 
perda da consciência critica 
de suas próprias mazelas. 

As primeiras iniciativas do 
Presidente tiveram essa dupla 
serventia: além de acordar o 
Pais para o estado de calami
dade que o destruía. conteve a 
rápida degeneração politico
administrativa. 

O preço pago pelo Presidente 
para tamanha ousadia não terá 
sido certamente barato. 
custou-lhe a incompreensão. 
até hoje presente. de setores 
que o apoiaram. Mas as cir
cunstâncias não lhe ofereciam 
muitas alternativas. o próprio 
Presidente resumiu com maes
tria o dilema ~ue vivia! dis
punha de uma única bala no 
tambor e o tigre da inflação 
já saltara em sua direção. 

O tigre foi gravemente ferido 
- mas, 1 amentave 1 mente, não 
está ainda morto. Ganhou-se, 
entretanto, tempo para 
neutralizá-lo definitivamente. 
Mas essa façanha não depende 
apenas da vontade e da ação 
solitária do Presidente- por 
ma1s popular e respeitado que 
seja, por mais disposição de 
luta que exiba. 

Liquidar o ~igre da inflação 
é tarefa que exige a soma de 
todos os esforços da socieda
de, através, principalmente, 
de suas lideranças. 

Não se trata, aí, de colabo
rar com o Governo. Não é ele 
que está em pauta. Trata-se. 
isto sim, de colaborar com a 
sociedade, da qual o Governo é 
parte integrante, já que é de
legado de sua vontade 
soberana. 

O entendimento soc1al ou pac
to social. como a imprensa 
prefere chamar, está sendo 
tentado mais uma vez. Fracas
sou nos governos anteriores, 
em que pese o quadro dramático 
da economia nacional. As limi
tações, entretanto, eram 
consideráveis. sendo que a 
maior, indiscutivelmente, pa
rece ter sido a falta de legi
timidade popular. 

O Presidente Collor não pade
ce dessa enfermidade cívica. 
Foi eleito a partir de um cla
-ro ideário, que tem sido rigo
rosamente honrado, o que ex
plica sua performance nas pes
quisas de opinião e o belo re
su1tado eleitoral que seus a
liados acabam de colher (entre 
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eles. este modesto represen
tante de Rondônia). 

Apesar dessa legitimidade e 
dessa popularidade, o Presi
den~e segue enfrentando incom
preensões entre as lideranças 
incumbidas de selar o pacto. 

A distorção básica nas con
versas em torno do pacto é uma 
s6: a idéia de que entendimen
to siQnifica capitulação. ora, 
é justamente o contrario. Go
verno que busca a rendição da 
sociedade não lhe propõe en
tendimento, nem submete à so
berania das urnas o seu plano 
de trabalho. 

Em recente encontro com o 1f
der da CUT. 0air Meneghe11i, o 
Presidente Co11or foi claro: 
não havia questões fechadas 
nos entendimentos com a 
sociedade. Isso não significa 
que o Governo irá ceder a 
pressões isoladas desse ou da
quele interlocutor, já que seu 
compromisso é com a globalida
de do pais, e não apenas com 
esse ou aquele segmento. por 
mais importante e expressivo. 

O que me traz a esta tribuna, 
Sr. Presidente. Srs. Senado
res, é a preocupação que tenho 
com algo que se apresenta dia
riamente nas páginas dos 
jornais: o veneno do ceticismo 
sendo perigosamente servido 
com mercadoria política. Seto
res importantes e influentes 
vêm levianamente tentante es
vaziar as negociações em torno 
do pacto. como se o Pafs não 
vivesse situação delicada e, o 
que é pior, como se houvesse 
outra saída. 

Invocam fracassos anteriores 
e buscam ampliar as dificulda
des e eventuais contradições 
dentro da equipe do Governo 
para argumentar que não se 
deve perder tempo com o 
entendimento. 

ora, imaginar uma equipe de 
Governo imune a eventuais con
flitos de pontos de vista é ir 
além do que permite o bom 
senso. O Presidente Collor, 
quando organizou seu Governo, 
não se cercou de autô~atos. 
mas de seres humanos. E na
tual, inevitável mesmo, que, 
diante de matérias administra
tivas complexas. controverti
das, haja choques de opinião. 
Longe, porém, de configu~arem 
crise, esses choques são o 
fermento da criatividade. Da 
discussão, nasce a luz, diz o 
adágio popular. 

A recente nomeação do Senador 
Jarbas Passarinho para o Mi
nistério da Justiça reacendeu. 
em todos nós. vivas esperanças 
de êxito em torno do pacto. 

Por sua integridade moral e 
sua estatura intelectual. o 
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Ministro Jarbas Passarinho
sempre prestigiadQ pelas urnas 
eleitorais- está em condições 
de gerir matéria de tal 
envergadura. 

Desejo aqui parabenizá-lo por 
mais essa convocação e 
solidarizar-me diante de al
guns ataques disparatados que 
S. ExA recebeu~ há dias. de 
algumas figuras da sociedade 
civ11. 

Em carta transcrita no último 
sábado pela Folha de S. 
Paulo, esses personagens acu
sam o Ministro Passarinho de 
não ter (abre aspas) 
"capaci tação moral" para exer
cer as funções a que foi 
convocado. Assinam a carta os 
srs. Evaristo de Moraes Filho. 
Fábio Konder comparato, Gof
fredo Te11es Jr., José Arthur 
Giannotti e Jaime Wright. o 
arQumento é de um primarismo 
absurdo: a participação do Se
nador em governos'mllitares. 

Essa miopia crftica precisa 
ser banid~ definitivamente do 
meio politico e intelectual 
brasileiro. Precisamos ampliar 
nossos horizontes. desideolo
gizar a discussão dos proble
mas de nosso Pais. 

No momento em que o Muro de 
Berlim é derrubado e que as 
fronteiras ideológicas são e
liminadas em todo o Planeta. é 
inconcebivel que. ent~e nós e 
no contexto de uma das maiores 
crises económicas e sociais de 
nOssa história -. venham a pú
blico intelectuais respeitados 
e respeitáveis erguer um ana
crOnico muro de preconceitos e 
sectarismo, buscando atingir a 
reputação de um homem fncumbi
do de delicada missão pública. 

O ... Senador PãsSarinho é homem 
integro. de passado· transpa
rente e já debateu exaustiva
mente, em livros, jornais e 
rev1stas, sua participação nas 
adm1nistrações militares. A 
carta a que me refiro cobra do 
Senador (abre aspas) 
"retrataÇão pública" por ter 
participado daqueles governos. 
Ora, não há o que retratar. O. 
passado recente do Br.asil já 
foi julgado pelo povo brasi
leiro e por esta Casa. que vo
tou a Lei da Anistia. Depois 
dos acontecimentos que aqueles 
intelectuais buscam exumar. o 
Senador Passarinho já se sub
meteu ao crivo das urnas elei
torais e aos mais exigentes 
auditórios e 1nterlocUtQres. 

Jamais deixou de atender a 
todas as indagações. situando 
suas ações de homem público no 
contexto em que elas se deram. 
Colocá-las em outra circuns
tânci~ configura má fé e· pro
vocação. o que. certamente, 
não terá sido a intenção de 
figuras tão eminentes quanto 

as que assinam a indigitada 
carta à folha de S. Paulo. 

Eis, pois, Sr. Presidente 
Srs. Senadores, a sfntese daS 
minhas preocupações: que os 
setores que lideram a socieda
de brasileira sejam mais aten-. 
ciosos com a negociações ern·· 
torno do pacto, e que presti
giem a ação do novo Ministro 
da Justiça~ Senado~ Jarbas 
Passarinho. 

Do êxito dessa missão, depen
demos todos nós. pois, não im
porta a igrejinha ideológica 
de cada qual, estamos todos a 
bordo de uma mesma aeronave 
chamada Bras"! 1. 

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

DOCUMENTO 
SR. ODACIR 
DISCURSO: 

A OUE SE REFERE O 
SOARES EM SEU 

"CARi~MD6ÃP~g~T~~AÉâõA~b~~~ NÃO 
PARA MINISf RIO" 

Da Redação 

A Folha recebeu ontem carta 
criticando a escolha do Sena
dor Jarbas Passarinho pará Mi
nistro da Justiça. A carta . é 
assinad pelo jurista e membro 
da Academia Bras i 1 e i r a de. Le
tras, Evaristo de Mor~es Fi
lho, pelo advogado Fabio Kon
der Comparato. pelo Professor 
de Direito da USP GoTTredo 
Te11es ~r .• pelo filósofo e 
?rofessor da USP José Arthur 
Giannotti. e pelo reverendo 
0aime .Wright. A seguir. a 
integra: 

"A mudança ministerial orga
nizada pelo Exm~ Sr. Presiden
te da República elevou. a.o pos
to.de Min·istro da Justiça o 
Senador Jarbas .Passarinho. Há 
fatores preocupantes nesta no
meação para o Ministério 
~esponsáveJ pe1a vigência das 
1iberdades públicas e 
i ndi.vi du:i is. 

"Durante o regime militar. o 
atua1 Ministro da Justiça as
sumiu funções fundadas em 
princípios que outorgavam à 
Segurança Naclonal a preemi
nência sobre o Direito e a 
Liberdade~ No momento mais 
sombrio de nossa história, 
participou da 'sessão do Conse
lho de SeguranaÇa Nacional que 
instaurou a ditadura do Ato 
Institucional n~ 5. pelo quaJ 
propugnou enfaticamente. Nos 
Ministérios do Trabalho, da 
Educação .e da Previdência So~ 
cia1 coibiu liberdades funda
mentais, autorizou arbitrarie
dades. serviu-se de instrumen
~s prôprios de regimes 
tirânicos. Até o presénte mo
mento, o Sr. Ministro não ofe
receu nenhuma retratação pú
blica à Nação. 
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11 0 Ministro ,Jarbas Passari
nho, que pela primeira vez em 
sua longa carreira ministerial 
participa de um regime 
democrático, somente poderá 
alcançar a capacitação moral 
necessária ao Ministério da 
Justiça se repudiar publica
mente as práticas que incenti
vou no passado, afirmando seu 
compromisso como a implantação 
plena da Constituição e do Es
tado de Dire1to. 11 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Francisco 
Roliemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (
SE. Pronuncia o seguinte 
discur~o.) Sr. Presidente, 
Sr. Senadores, o Presidente da 
República. peio Decreto n~ 
99.523, de 11 de setembro úl
timo, determinou a inclusão da 
Fertilizantes Nitrogenados do 
Nordeste S/A- Nitroférti1 no 
Programa Nacional de Desesta
tização institufdo pela Lei n~ 
8.031, de 12 de abril do cor
rente ano. 

A medida surpreende a quem, 
embora ciente da necessidade 
das privatizações em muitos 
casos. estimava que cada um 
dos processos obedeceria a to
dos os requisitos legais e. 
ademais disso, que em nenhuma 
das hipóteses o interesse pú
blico restaria frontalmente 
comprometido. 

Veja-se que ao fixar as 
uoiretrizes de Ação do 
Governo 11

, o Presidente Fernan
do Collor, referindo-se à Re
forma Patrimonial. advertiu 
que não se deve confundir 
"privatização com liquidação 
dos ati vos estatais". Aquela 
seria "desejável para desen
volver o mercado de capitais. 
incorporar a participação dos 
trabalhadores. viabilizar no
vos investimentos, diminuir a 
interferência polftica e para 
permitir maior concentração de 
esforços oficiais nas áreas 
mais diretamente v1nculadas ao 
resgate da dívida social". 

No caso em comento, tratando
se de empresas genuinamente 
estatais. estabeleceu o Chefe 
de Governo, desde então, que 
''a privatização será decidida 
em função das necessidades. 
prioridades e objetivos do 
crescimento", ou seja, dentro 
de "critério das exigências 
estatégicas que o novo padrão 
de desenvolvimento coloca". 
entre as quais se incluem ao 
da preservação da soberania 
pátria; a da integração, de 
forma competitiva, à economia 
mundial; a da garantia de for
necimento e aprimoramento de 
produtos esser.ciais, e a de 
fortalecimento do setor priva
do nacional". 

Parece-me que as palavras do 
Presidente não foram bem 
compreendidas. Se condena a 
"liquidação dos ativos 
estatais", não é de se admitir 
a venda por qualquer preço. óu 
de forma contrária ao interes
se público. Se quer. com a 
privatização, incorporar o 
trabalhador brasileiro no pro
cesso produtivo, e nos seus 
lucros. por certo, que garan
tias de que isso vai aconte
cer, em dias próximos ou remo
tos. alguém oferece ao 
operariado? Quem assegura o 
"fornecimento e aprimoramento 
dos produtos essenciais" pro
duzidos pela estatal 
privatizada? 

Deseja o Presidente, como faz 
registrar no documento citado, 
que o Brasil se torne um dos 
grandes produtores mundiais de 
alimentos, dado que a ativida
de agrícola tem função estra
tégica no processo de cresci
mento econômico e de elimina
ção da miséria absoluta. Dai 
subscrever qo compromisso de 
apoio governamental explicito 
para o segmento fragilizado 
dos agricultores. nomeadamente 
no supri menta da i nfra
estrutura básica destinada à 
melhoria da produtividade e da 
rentabilidade das pequenas 
propriedades". 

Como, porém tornar efetivo o 
compromisso, se logo o Governo 
transfere ·a terceiros a res
ponsabilidade assumida? Pode a 
agricultura sujeitar-se aos 
riscos próprios da empresa 
privada, que simplesmente pode 
fechar por felta de lucro com
pensador, ou deve merecer a 
segurança, que só o Poder Pú
blico pode dar, de fornecimen
to permanente dos insumos de 
que necessita? 

Não ser1am os fertilizantes 
básicos ao prOjeto de aumento 
da produção? ou a Nitrofértil 
fundamental à área que atende? 
Por que, então, submeter o in
teresse maior do meu Estado 
aos azares de um decreto de 
privatização. que é também uma 
sentença de morte às suas mais 
caras e legitimas aspirações 
de desenvolvimento? 

A fábrica da Nitrofértil. em 
Laranjeiras, foi concluída em 
1982, consumindo investimentos 

da Petromisa. QUe desenvolvia 
o projeto Potássio. 

Por que o meu Estado foi a
pontado para perder a Petromi~ 
sa e, agora, a Nltrofértil
duas das mais importantes em
presas de seu nascente parque 
industrial? De algum tempo a 
esta parte. acaso a industria
lização do Nordeste deixou de 
ser prioritária para o desen
volvimento harmónico da 
Federação? 

Não se sabe. Com certeza. ne
nhuma empresa será privatizada 
no corrente ano. Inclusive. 
quanto à programação de venda 
da Petrobrás Química - Petro
quisa. ~lém de não ter sido 
definida a empresa de consul
taria que fará a avaliação dos 
bens. surgiram divergências 
entre as direções da estatal, 
do Banco Nacional de Desenvol
vimento Económico e Social 
SNDES e do Programa Nacional 
de Desestatização. acerca das 
fórmulas para a alienação. 

como se noticia - e isso cOn
firma a insegurança com que 
aqueles representantes do Go
verno julgam a sorte das esta
tais privatizáveis,- a pendên
cia resulta de querer-se, de 
um lado. a venda da Petroquisa 
em bloco. o que incluiria a 
Petroquímica União. a Compa
nhia Aços Especiais ltabira 
Acesita e a Companhia de Nave
gação Lloyd Brasileiro, além 
da participação acionária nas 
empresas de segunda geração do 
Pólo Petroquimico de São 
Paulo. 

De outro. deseja-se alcançar 
a privatização pela venda das 
participações de forma isola
da. o que. segundo acreditam 
os diretores da Petroquisa. 
1nfligiria à empresa um pre
jufzo superior aos 600 milhões 
de dólares. Parece claro· que, 
estivesse concretizado o pro
cesso de privatização da Pe
troquisa, seria contrariado o 
Presidente. que não almeja a 
"liquidação dos ativos 
estatais' a qualquer preço, e 
o povo brasileiro estaria a
margando mais um entre tantos 
prejuízos resultantes do des
cuido, ou da incompetência, 
com que é tratada, pela dita 
autoridade responsável, a coi
sa pública no Pais. 

de 250 mi 1 hões de d61 ares. Em- Fe 11 zmente, e a tempo, 
prega 450 funcionários e pro- decidiu-se reestudar a ques
duz 300 mil toneladas de amô- tão, permitindo-se a reavalia
nia e 400 mil toneladas de u- ção dos modelos de desestati
réia anualmente. o decreto re- zação previstos para a Petro
ferenciado, determinando a sua qu1sa, considerando-se agora 
inclusão no Programa Nacional também a importância da empre
de desestatização. é o último saem relação à politica in
de·· um conjunto de providências dustria1 e aos interesses 1m
contrárias aos interesses de plícitos nas operações do co
Sergipe, onde se incluem a pa- ·mércio exterior_. Não seria a 
ral i sação de obras do Porto, '!hora de rever os processos de 
os obstáculos à viabi 1 idade do,/ estatização da Petromisa e da 
pólo cloroquímico e a extinção;_: ~i~~roférti 1? 

--------------------~-----------------------~ 
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As estatais do setor de fer
tilizantes, lideradas pela 
holding Petrofér"til, tinham 
existência administrativa pró
pria até a criação do programa 
de privatizações. Apenas deci
dida a venda das estatais, as 
fun~ões decis6rias foram cen
tralizadas pela direção da -
holding, e a Fosfértil, a Ul
trafértn e a Nitrofértil, 
perdida a respectiva indivi
dualidade, seriam hoje um úni
co e poderosíssimo grupo em
presarial. ocupando cerca de 7 
mil trabalhadores em 5 Estados 
e gerenciando negócios da or
dem de 2 bilhões de dólares no 
hermético mercado de fertili
zantes nitrogenados. 

Enquanto na área dos fertili
zantes a venda em bloco. embo
ra mais difícil, parece ser 
alternativa escolhida, na dos 
petroquímicos é numeroso o e
lenco dos defensores da venda, 
em retalhos, de todo o acervo 
da Petroqufsa. quanto mais não 
seja para evitar que grupos 
privados terminem monopolizan
do o setor. 

As preocupações da sociedade 
sergipana não são motivadas 
apenas pelos referidos 
desacertos. Procedem, também 
das perspectivas sombrias do 
programa de ~esestatização,· 
que em seus desdobramentos a
meaça romper ou reduzir o pro
cesso de desenvolvimento do 
Estado. Como se recorda, esse 
processo de desenvolvimento do 
Estado. Como ~e recorda, esse 
processo recebeu notável con
tribuição da Petrobrás. que 
desde a década de 70 manteve 
constante a ampliação de suas 
atividades, pr~movendo, inclu
sive, a implantação das 
fábricas da Nitrofertil e da 
Petrom1sa. 

responsável Pela continuidade 
dos serviços, especialmente os 
rentáveis, reserva para si a 
decisão sobre quando e onde 
re1nvestir os lucros auferidos 
no Estado, já que isenta ·de 
obrigações com o aumento do 
nível de emprego ou do be~
estar da população, e com a 
redução das desigualdaOes 
regionais. 

Pode o Governo assegurar que. 
no futuro, motivada por razões 
de mercado ou preço, a empresa 
que vier assumir a Nitrofértil 
não promoverá retenção do pro
duto ou o decrésccco de sua 
produção? E como fica, nessa 
hip6tese, a terra 1nférti1 e 
i na prove i tada do "segmento 
fragi i i zado dos agri cu1 tores", 
que mereceria o "apoio gover
namental explícito" do 
Presidente? 

Questão dessa magnitude, p9r 
envolver a coisa pública. nao 
pode escapar àS exigências de 
ampla publicidade, com o mais 
alto grau de nitidez. Contudo, 
pouco se conhece. em mínimos 
detalhes, dos processos de 
privatização. Daí ser incom
preensível que empresas. re
vestidas da condição de 
necessárias ao desenvolvimento 
nacional, e que por isso inte
gram os set-ores estratéQicos 
do Governo, sejam tão facil
mente transferidas a particu
lares. 

Em tais circunstâncias. é im
perativo que venha consignar, 
para o registro dos anais do 
Senado da República, minha to
tal discordância com a medida 
presidencial comentada. Pela 
argumentação produzida, por 
somar novos. elevados e 
irrecuperáveis prejuízos pa~a 
o_ Estado de Sergipe. e ma1s 
uma vez frustrar, de forma im-

Mas não são esses apenas os piedosa, o sonho de prog_resso 
benefícios transferidos pela de sua sofrida população. 
Petrobrás e suas subsid1árias 
aos sergipanos. Merecem regis- Era o que tinha a dizer, Sr. 
troa construção da adutora do Presidente. (Muito bem!) 
Rio São Francisco; a introdu-
ção de aperfeiçoamento técnico O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
da linha férrea entre Sergipe SouSa)- A Presidência lembra 
e Bahia; a duplic~ção da linha convocação de sessão 
de transmissão de eletricidade extraordinária, feita ante
entre Paulo Afonso e Aracoju; riormente. a realizar-se ama
e, o financiamento para as _o- nhã, às 10 horas. destinada à 
bras, não concluídas. do Porto apreciação de mensagens rela
de Sergipe. tivas à escolha de autoridades 

e chefes de missões 
Não devem mesmo os sergipanos diplomáticas. 

aceitar sem veemente protesto 
a privatização da Petromisa e Aproveito a oportunidade para 
da Nitrofértil, se isso signi- lembrar aos Srs. Senadores 
fica pôr termo à participação presentes no plenário e nas 
da Petrobrás no pro~resso de várias dependências da casa 
Sergipe, tornar inviavel o seu que há necessidade de número, 
Porto e o almejado Pó_lo- de maioria absoluta dos Srs. 
Clóroquímico. Acaso o goverrío --se-nadoreS. de vez que, regi
fará reverte~ em benefício do mentalm~nt~. esse votação se 
povo· sergipano as supostas fará por. voto nominal e por 
vantagens da desestatização? votação secreta. 

É mais sensato desconfiar quu o SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
a empresa privada. a i nda que Sousa) - Nada ma 1 s havendo a 

tratar._vou ençerrar a presen
te sessao, des1gnando para a 
extraordinária de amanhã, às 
1.0 horas. a seQUinte ' • 

ORDEM DO DI!~ 

Discussão, em turno turno ú
nico. do parecer da Comissão 
do Distrito Federal sobre a 
Mensagem n~ 1~4. de 1990-0F 
(n~ 77/90, na origem). de 20 
de julho do corrente ano, pela 
qual o Governador do Distrito 
Federal submete à deliberação 
do Senado a escolha do Doutor 
Jorge Caetano, para exercer o 
cargo de Conselheiro do Tribu
nal de Contas do Distrito Fe
deral, na vaga decorrente do 
falecimento do Conselheiro 
Fernando Tupinambá Valente. 

2 

Discussão, em turno un1co. do 
parecer da Comissão do Distri
to Federal sobre a Mensagem n~ 
151. de 1990 (n.2. 509/90, na 
origem), de 27 de junho do 
corrente ano, pela qual o Se
nhor Presidente da República 
submete à deliberação do Sena
do a escolha do Doutor wander
ley Vallim da Silva para exer
cer o cargo de Governador do 
Distrito Federal. 

3 

Discussão, em turno único, do 
parecer da Comissão do Distri
to federal sobre a Mensagem n~ 
152. de 1990 (n~ 510/90. na 
origem), de 27 de junho do 
corrente ano. pela qual o_ Se
nhor Presidente da República 
submete à deliberação do sena
do a escolha do Doutor Marco 
Aurélio Martins Ar.aújo para 
exercer o cargo de Vice
Governador do Distrito 
Federa 1 . 

4 

Discussão, em tu·rno un1co. do 
parecer da Comissão de Consti
tuição, Uustiça e Cidadania 
sobre a Mensagem n 2 178, de 
1990 (n~ 597/90, na origem), 
de 10 de agosto do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à 
deliberação do Senado a esco
lha do Doutor Manoel Mendes de 
Freitas, para compor o Tribu
nal Superior do Tra_balho. como 
Ministro Togado, em vaga de
corrente da nomeação do Minis
tro Marco Aurélio Mendes de 
FariaS- Mel lo. para o Supremo 
Tribunal Federal. 

5 

Discussão, em turno un1co, do 
parecer da -Comissão _ d~ Rela
ções Exteriores e De'fesa Na
cio na 1 s_obre a ME!!nsagem n.2. 
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177, de 1990 (n~ 592/90, na 
origem), de 9 de agosto do 
corrente ano. pela qual o Se
nhor Presidente da República 
submete à deliberação do Sena
do a escolha do senhor Marcelo 
Didier~ Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplo~ 
mata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à 
República da Guiné-Bissau. 

6 

Discussão. em turno único, do 
parecer da Comiss~o de Rela
ções Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n~ 181 
de 1990 ( n,g, 620/90, na 

origem), de 24 de agosto do 
corrente ano, pela qual o se
nhor Presidente da República 
submete à deliberação do Sena
do a escolha do nome do Senhor 
João Augusto de Médicis. Mi~ 
nistro de Primeira Classe. da 
Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República 
Popular da Polônia. 

7 

Discussão, em turno único, do 
parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n~ 
185, de 1990 (nA 660/90, na 

Outubro de 1990 5951 

oriQem), de 11 de setembro do 
corrente ano, pe1a qua1 o se
nhor Presidente da República 
submete à deliberação do Sena
do a escolha do nome do Senhor 
Evaldo José Cabral de Mello, 
Ministro de Segunda Classe~ da 
Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao governo de 
Barbados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está encerrada a pre
sente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 
horas e 20 minutos.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLV - N° 141 QUINTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 1990 B~ÍLIA-DF 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Nelson Carneiro, Presidente. nos 
termos do art. 48, item 28, do Regim~n'to Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NO 44, DE 1990 

Autori2a o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar em mer
cado 5.125.000.000 Letras financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul 
(LFT-RS). 

" Art. 1.o. to Governo do Estado do Rio Grande do SuL nos termos do art. B;g, da ~e-
solução n.o. 94, de 13 de dezembro de 1989, do Senado ~ederal, autorizado a emitir e co
locar no mercado 5.125.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul (LFT-RS), cujos recursos serão destinados à antecipação da receita orçamentária~ 
prevista para o exercicio de 1990~ em curso~ 

Parágrafo único. A emissão e colocação dos titulas a que se refere este artigo 
serão eTetuadas com observância das segu1ntes condições básicas: 

a) quantldade: 5.125.000.000 (LFT-RS); 

b) modalidade: nominativa-transferive1: 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa 
refer-enc,a1 ); 

d) prazo: até cento e cinqüenta dias~ 

e) valor nominal: Cr$ 1,00; 

f) cronograma de colocação: 

Data da Colocação 

Setembro/90 
Setembro/90 
Setembro/90 

Quantidade 

2. 100.000.000 
1.598.000.000 
1.427.000.000 

Vencimento 

30-11-90 
28-12-90 
30-01-91 

g) forma de colocação: através de ofertas públicas. nos termos da Resolução n~ 
565. de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislativa: Leis n~s 8.493, 8.925 e 9.079, de 21 de dezembro de 
1987. 11 de dezembro de 1989 e 4 de junho de 1990. respectivamente. e Decreto nA 
33~559, de 18 de junho de 1~9o_:._ 

Art. 2J:2. ·A autorização de que trata esta resolução deverá ser exercida at-é o dlã 
a1 de outubro de·1990~ 

Art. 3.r.. Esta reso.lUção entra em vigor na data de sua pub 1 i cação. 

Senado FedJra'1, 24 de outubro de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

! 
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PASSOS POI!To 
--Ge<ol;do$onado
loGAOE~ DÁ' SILVA MAIA -E-. CESAIIAUGUSTO ~ DE SOUz.t, -Adm--~UIZ CAIILOS DE BASTOS --FUIIIIAN AuGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Ouetor Adjunto 

1 - ATA DA 1630 SESSÃO, 24 
DE OUTUBRO DE EM 1990 

1 • 1 ABERTURA 

1.2 EXPEDIENTE 

1.2.1 Oficio do Sr. 1Q 
SecretáriO da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do 
Senado autó~rafos dos se
guintes projetas: 

- Projeto de Decreto Le
gislativo n~ 55/90 (n~ 
138/89, na Câmara dos 
Deputados) • que aprova o 
ato que autorga permissão à 
Rádio Esmeralda Ltde., para 
explorar serviço de radio
difusão sonora em 
freqüência modulada. na ci
dade de Vacaria, Estado do 
Rio Grande do Sul . 

Projeto de Decreto ~e
gis1ativo n~ 57/90 (n~ 
135/89, na Câmara dos Depu
tados), oue aprova o ato 
que autorga concessão à Or
ganização Kimura-Nakaya de 
Radiodifusão Ltda., para 
explorar serviço de radio
difusão sonora, na cidade 
de Bastos, Estado de São 
Paulo. 

- Projeto de Lei da Câmara 
n~ B0/90 (n~ 3.681/89, na 
Casa de origem), de inicia
tiva do Superior Tribunal 
de Justiça, que introduz 
modificaçao na estrutura 
organizacional da 4~ Região 
da Justiça Federal, dá com
petência ao respectivo Tri
bunal Regional e determina 
outras providências. 

1.2.2 - Comunicação da 
Presidência 
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EXPfiDIENTE --·-00--
---~-··-l Impresso sob a 'ftponabihdHe di U.U Cio S.no1(do ,..... .. 

ASSINATURAS 

Semestral ·········-····-····--··-·-··········---····-··c.$1.06,,00 

T1r~. 2.200-exetnp~ares. 

SUMÁRIO 

Abertura de prazo para 
apresentação de emendas aos 
Pro~etos de Decreto Legis
latlvo n~s 56 e 57/90, li
dos anteriormente. 

1.2.3- Requerimento 

- N~ 373/90, de autoria do 
Senador Ronan Tito, solici
tando autorização do Senado 
para aceitar missão no ex
terior. 

1 .2.4 
~di ente 

Discurso do Expe-

SENADOR HUGO NAPOLEÃO 
Abusos ocorridos no horário 
gratuito de propag~nda 
eleitoral. Projeto de Lei 
n~ 4.432-A/89, que cria o 
programa diária do Congres
so Nacional para divulgação 
dos trabalhos do Poder Le
gislativo na televisão. 

1 .3 - ORDEM DO DIA 

Parecer da Comissão do 
Distrito Federal sobre Men
sagem n~ 1 04/90-DF ( n~ 
77/90, na origem), de 20 de 
ju-lho de corrente ano, pela 
qual o Governador do Dis
trito Federal submete à de
liberação do Senado a esco
lha do Doutor ~orge Caeta
no. para exercer o cargo de 
Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal. 
na vaga decorrente do fale
cimento do Conselheiro Fer
nando Tupinambá Valente. A
preciação adtada por falta 
de quorum. 

Parecer da Comissão do 
Distrito Federal sobre a 
Mensagem n~ 151/90 (n~ 
509/90. na origem), de 27 
de junho do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presi
dente da República submete 

à deliberação do Senado a 
escolha do Doutor Wanderley 
Vallim da Silva para exer
cer o carQO de Governador 
do Distrito Federal. Apre
Ciação adiada por falta 
de quorum. 

Parecer da Comissão do 
Dtstrito Federal sobre a 
Mensagem n~ 152/90 (n~ 
510/90, na origem), de 27 
de junho do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presi
dente da República submete 
à deJiberação do Senado a 
escolha do Doutor Marco Au
rélio Martins Araújo para 
exercer o cargo de Vice
Governador do Distrito Fe
deral. Apreciação adia
da por falta de quoMUm. 

Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Ci
dadania sobre a Mensagem n~ 
178/90 ( n• 597/90, na 
origem), de 10 de agosto do 
corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação 
do senado a escolha do Dou
tor Manoel Mendes de Frei
tas. para compor o Tribunal 
superior do Trabalho, como 
Ministro Togado, em vaga 
decorrente da nomeação do 
Ministro Aurélio Mendes de 
Farias Mel lo, para o supre
mo Tri bunar·-· Federal. A
preciação adiada por falta 
de quot"'Um. 

Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem 
n~ 177/90 (n~ 592/90. na 
origem), de 9 de agosto do 
corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação 
do Senado a escolha do se
nhor Marcelo Didier, Minis
tro de Segunda Classe da 

1 
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Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Re
pública da Guiné-Bissau. 

Apreciação adiada por fal
ta de QU~rum. 

Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem 
n~ 181/90 (n~ 620/90, na 
origem), de 24 de agosto do 
corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação 
do Senado a escolha do nome 
do Senhor Uoão Augusto de 
Médicis, M1n1stro de Pri
meira Classe, da Carreira 
de Diplomata. para exercer 
a função de Embaixador do 
Brasil junto à República 
Popular da Polónia. A
preciação adiada por falta 
de quorum. 

Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem 
n~ 185/90 (n~ 660/SO, na 
origem), de 11 de setembro 
do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da Re
pública submete à delibera
ção do Senado a escolha do 
nome do Senhor Eva1do ~osé 
Cabral de Mello Ministro de 
Segunda Classe. da Carreira 
de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Governo de 
Barbados. Apreciação adia
da por falta de quorum. 

1.3.1 - Conunicação da 
Presidência 

- Adiamento da votação do 
Requerimento nA 373/90, 
lido no Expediente da pre
sente sessão, em virtude da 
falta de quorum em plená
rio. 

1.3.2 Designação da or-
dem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 - ATA DA 1640 SESSÃO, EM 
24 DE OUTUBRO DE 1990 

2.1 ABERTURA 

2. 2 EXPEDIENTE 

2.2.1 - Mensagem do senhor 
Presidente da República 

- N~ 200/90 (n~ 758/90, na 
origem), restituindo àutó
gratos de projeto de lei 
sancionados. 

2.2.2 - Ofícios do Sr. 10 
secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encamtnhando à revisão do 
Senado autóQrafos dos se
guintes proJetes: 

- Projeto de Decreto Le
gislativo n~ 58/90 (nA 
129/89. na Câmara dos 
Deputados). que aprova o 
ato que autarca permissão à 
RádiO 01 vi na l FM L tda •• 
para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em 
freqUência modulada. na ci
dade de Formiga. Estado de 
Minas Gerais. 

- Projeto de Decreto Le
gislativo n~ 59/90 (n~ 
147/89, na Câmara dos 
Deputados). Que aprova o 
ato QUe renova concessão 
outorgada à Rádio Difusora 
de Picos Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na 
cidade de Picos. Estado do 
Piauí. 

- Projeto de Decreto Le
gislativo n~ 60/SO (n~ 
1?0189. na Câmara dos Depu
·ado~). que aprova o ato 
~ue outorga concessão à Te
levisão Piratininga Ltda .• 
para exploração do serviço 
de radiodifusao de so~s e 
imagens (televisão}. na ci
dade de Catalão, Estado de 
Goiás. 

2. 2.3 . - COrri.Jni cação da 
Pres;dência 

Prazo para apresentação 
de emendas aos Projetes de 
Decreto Legislativo n~s 58 
a 60/90, lidos anter1ormen
te. 

2.2.4 - Leitura de Proje
to 

Projeto de Lei do Senado 
n~ 184790, de autoria do 
Senador Márcio Lacerda, que 
define crime de abuso do 
poder econõmico, e dá ou
tras providências. 

2.2.5- Discursos do Expe
diente 

SENADOR AFONSO SANCHO, 
como Líder Portaria do 
Ministro da Justiça, refe
rente à veiculação de di
versões públicas e da pro
gramação de rádio e televi
são. 

SENADOR JOÃO MENEZES - Ex-· 
posição feita pela Ministra 
Zélia Cardgso de Mello, da 
.Economia, sobre prazos e 
condições para o pagamento 
da dívida externa brasilei
ra. 

SENADOR NEY MARANHÃO 
Luta do Governo contra os 
cartéis e os monopólios. 
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SENADOR MANSUETO DE LAVOR 
- Manutenção dos incentivos 
fiscais do FINAM e do 
FINOR. 

2.2.6 Requerimento 

N~ 374/90. de urgência 
para o Projeto de Resolução 
n~ 45/90 9 que altera a re
dação do art. i6 da Resolu
ção do Senado Federal nA 
94, de 1989. 

2.2.7 -Apreciação de ma-
téria 

- Requerimento n~ 373/90, 
lido na sessão extraordiná
ria de hoje, de autoria do 
Senador Ronan Tito, solici
tando autorização do Senado 
para participar. como ob
servador parlamentar, da 
Dele~ação do Brasil à Qua
dragesima Quinta Assemblé
ia-Geral das Nações Unidas. 
Aprovado, após parecer da 

comissão competente. 

2-.2.8 - Discursos do Expe
diente (continuação) 

SENADOR CID SABÓIA DE CAR
VALHO - Reuniões concomi
tantes das comissões técni
cas da Casa. 

O SR. PRESIDENTE -- Respos
tas às colocações do Sr. 
Cid Sabóia de carvalho. 

2.2.9 - Comunicação 

Do Senador Ronan Tito. que 
se ausentará do Pafs. 

2.3- ORDEM 00 DIA 

Projeto de Resolução nA 
47, de i99D. de autoria do 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso e outros Senhores 
Senadores, gue dispõe sobre 
a r_ea 1 i zaçao de concurso 
público para o-preencnimen
to de cargos para a Câmara 
Legislativa do Distrito Fe
deral e determina outras 
providências. Rejeitado o 
projeto e prejudicado o 
substitutivo. em virtude da 
aprovação do parecer da Co
missão de Constituição, 
~ustiça e Cidadania pela 
inconstitucionalidade da 
matéria, proferido nesta 
data. Ao arquivo. 

Substitutivo ao Projeto de 
Lei do DF n~ 33, de 1990, 
de iniciativa da Comissão 
do Distrito Federal, que 
dispõe sobre a criação de 
Quadro de Pessoal da Câmara 
Legislativa do Distrito Fe
dera 1 e dá outras 
providências. Prejudicado em 
virtude do resultado do 
item anterior. Ao arquivo. 
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Requerimento n~ 358. de 
1990, de autoria do Senador 
Odacir Soares. solicitando, 
nos termos do art~ 172, I, 
do Regimento Interno. a in
clusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do senado n2 

88, de 1990, de 'sua auto
ria. que dispõe sobre a ex
~loração dos serviços de 
telecomunicações. Aprovado. 

Pro~osta de Emenda à Cons
tituição ná 3, de 1989, de 
autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores 
Senadores. que acrescenta 
parágrafo ao art. 159 e al
tera a redação do inciso II 
do art. 161 da Constituição 
Federal. Votação Adiada por 
falta de QUorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituicão n~ 5. de 1989, de 
autoria do Senador Nelson 
Carneiro e outros Senhores 
Senadores. gue dispõe sobre 
a remuneraçao dos deputados 
estaduais e dos vereado
res. Votação adiada por 
fa1ta de quorum. 

?reposta de Emenda à Cons
tituição n~ 6, de 1989, de 
autoria do se-nador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senho
res Senadores, que acres
centa artigo ao te~to cons
títuc1ona1 prevendo a cria
ção e definindo a competên
cia do Conselho Naciona1 de 
Remuneração Pública. Vo
tação adiada por falta de 
quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 1, de 1990, de 
autor1a do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores 
Senadores, que acrescenta 
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dispositivos ao Ato das 
Disposições constitucionais 
Transitarias da Constitui
ção Federal. Votação 
adiada por falta de quo
rum. 

Proposta de Emenda à Cons
titui~ão n~ 2, de 1990, de 
autor1a do Senador Mata
Machado e outros Senhores 
Senadores9 que suspende a 
aplicação do art. 62 e al
tera o § 2~ do art. 64 da 
Constituição Federal. 

Em fase de discussão (1~ 
sessão). 

2.3.1 -Matéria apreciada 
após a Ordem do Dia 

Re~ue~imento nA 374/909 
lido no Exeediente da pre
sente sessao. Aprovado. 

2.3.2 - Discursos ap6s a 
Ordem do Dia 

SENADOR AM!R LANOO - As
sassinato do Senador Olavo 
Pires em Rondônia. 

SENADOR ÁUREO MELLO - Do
tação orçamentária para a 
Empresa de Navegação da A
mazônia-- ENESA. 

SENADOR JAMIL HADOAO - De
clarações do novo Presiden
te da Petrobrás~ Sr. Eduar
do Teixeira. contrárias ao 
monopólio estatal do 
petróleo. 

SENADOR CIO SABÓ!A DE CAR
VALHO - Reparos a notícias 
inverídicas de jornais, a
tribuindo ao Senado modifi
cações p~ejudiciais ao fun
cionalismo quando da apre-

ciação do regime ju~ldico 
único dos serv~do~es públi
cos. na Comissão de Consti
tuição. Justiça e Cidada
nia. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
SERG- 166 2 anos da emanci
pação politica do Estado de 
Sergipe. 

SENADOR IRAM SARAIVA - 57~ 
anos do lançamento da pedra 
fundamental da cidade de 
Goiánia. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Transcrição de artigo do 
jornalista Mauro Santayana, 
publicado no dornal da 
Tarde, sob o tftulo Pode~ 
res. 

SENADOR ODACIR SOARES 
Ciclo de estudos e pales
tras sobre a ecologia e sua 
inter-relação com as ativí
dades produtivas do Estado 
de Rondônia. promovido pela 
Loja Maiónica Vigilantes da 
Ordem n 2..036. 

2.3.3 -Designação da Or
~~sã~o Dia da próxima 

2.4 - ENCERRAMENTO 

3 PORTA8IA DO SR. PRI-
MEIRO SECRETARIO 

- N~ 24/90 

4 - MESA DIRETORA 
5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES 

DE PARTIDOS 

6 - COMPOSICÕES DAS OOMIS
SOES PERMANERTES 

Ata da 163-ªSessão, em 24 de outubro de 1990 

4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48 ªLegislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência doSrs. Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

Às 10 HORAS. ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior 
Odacir Soares- Ronaldo Aragão 

Amir Lando - João Meneses -
Oziel Carneiro- Carlos Patro
cinio Antonio Luiz Maya.
Alexandre Costa- Chagas Ro
drigues Hugo Napoleão - A
fonso Sancho - Cid Sabóia de 
Carvalho Mauro Benevides -
Marcondes Gadelha Humberto 
Lucena Marco Maciel - Ney 

Maranhão - Mansueto de Lavor -
~oão Nascimento Francisco 
Rollemberg Ruy Bacelar 
Gerson Camata - João Calmon -
Heydeke1 Freitas- Jamil Had
dad- Nelson Carneiro- Maurí
cio Corrêa ~ Iram Saraiva 
Antonio Alves - Pompeu de Sou
sa- Mendes Canale - ,Rachid 
Saldanha Cerzi -Wilson Mar
tins- Leite Chaves- Affonso 
Camargo , - VorQe Bornhausen -

-Márcio Ber.ezoski -Nelson We-
dekin Alberto Hoffmann 
José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 41 
Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus. ini
ciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1 $/; S.ec:retári o procederá 
à leitu~a do Expediente. 

É lido o se9uinte 
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EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

(NO 138/89, na 
Câmara dos Deputados) 

Art. 1~ Fica aprovado o ato 
que outorga permissão à Rádio 
Esmeralda Ltda .• para explo
rar. pelo prazo de 10 (dez) 
anos. sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Vacaria. 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Do Sr. 1g Secretãrto da Câma
ra dos Deputados, encaminhando 
à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetes: 

PRO~ETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Esmeralda 
LTDA., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora 
em ~reqüência modulada na 
cidade de Vacaria, Estado 
do Rio Grande do Sul. Art. 2~ Este decreto legisla

tivo entra em vigor na data de 
sua publicação. NO 56, DE 1990 O Congresso Nacional decreta: 

MENSAGE/o1 
N~ 365, DE 1989 

Not: tcr~n..o:J <lO tl1:1..:l~o· 4,, Jnc:1~:,., J:lX, eombt:.~<lo 

CCJQ § 19 an .t:;-1.1":0 22J, a~ eo~.:.d.l.\li.<;Z:o:> l?<:clc:c.P_l, l<"nho a !,.r;,.,. 
.(1.>! u~·~ .. ~'lt<:• lo •J•.:'•.'<lilo·_·;:o .;Jo cor.!>~'<HI:õQ Nade.ual, õi<"<>"'P·~"h~·<l:. "".! 
!a:r"?"·iyr.'<> do ,.:.-.)t.lvfl~ ,;.., !:•·nhoc _r:lnl•·t.~:o de !:f<t..~rlo c'l.u Co~<;uuic~ 
ç<~"1;.,,e. 1110 <'N"l;.ll:c: <l" J'o>'larlil nQ {174,<!:: lf d.l Jul!-,o d:;~l!:&~. 

publ1.::od .. ~<lo l';1il"1o O:l.l-::1".:.1 dD. IJ•.l:l.o .ao c:n.n l7 dQ jull•o ·~:~: lS!l;~ 
<J>lC"t .. .:>ul<'>~<;·• t><·•·:li~:Wo r. nt..oxo l'::':t-!<:il"-l,.tl.-'\ L"I.'0/11. t~nr.o a:.:pleor.;J;:.;, 

~lo r~n"" c.t ... 10 1<!..::~) ;mo:·. ~~~·•• i!i.k'C"ito dn ~x~lu~.Lvi<J,.cl<:, &u!. 
,;jÇC a ... r.::l1<..,.1tfu<i.:. ;.(,)?1'"·1 c111 rrC'\;:CO:>ci'),,..,• .... l<~J,::u~n, ni.. dd.:><lc 

clrt Vnc; .. r'"• :C~.r;)c\o C1G ltl<> Gr.tul<:ln elo SulM, 

i1~:~:::~i!:~~!l~~!~~j)~j;::~,~:':~:~:f~~:~:~~?:~::.::::::.::::~;~: 
;~ir. C .;o:;. t!nt.t;1,,~~~ ~l"~~<l. ''"-t"b<•l.c•c,; ,:-, I >I J,c L • ; • H<"o •r, .r-r;,,. ,..: ::~·., 

f'\~ll'li'\çl\0 C1if.'l'Uoi1\L :.;I":"TT<:.:::~·.;:.:,:, 
J;I\Ol.{.! lõ(~;I'J'::õ~·;: l'fl I to'/.'1 .. , 

~i~1~ n~c;;~n~oi~~i~ r::m. # 

REOI:! L~(,)lt,\1. 01.: L:J11fl;SOJti\S LTOA..~ 
lt/U)tO l!!:~:LiR.\LDh L't'DA., <l , 
S.Jc.!lt:ll'IIX l(".r.tiO.N.'"l:l'l\'A LU IUO CR.'I-'11.& to stL l:rtrl... 

l.. Sulnr~t1du o ll1'l!:Unto ao ux.e.rnc do!l Õrg:J?~ <;:<;li"P:!': 
tc:ntcn dcau:.e 1-Hntutl.rio, as conc:lu"ÕO" f.,r..,. nG .uenLido ele: q;,:-; 
r:ob «• "'"'-J>C'<:L<"lli- LÜC<Iico <:1 jurld!t.'"• <~r: cnttd,,<!!cs proponcnt~" 

~~~~~: c.~:,~~~tr f~:. "'~:.~~~~~~~' ~~~.~~~ t ~!e:t~o:· ~~l~i~~~" lc'i1~1 
1::}-;J~:;Oi:'l!: L'l'llh,, <;l>:':LJ"t~.:.ntou inl'-':."'L"'::Jtlvlll'l<mtc as C'o:rtldÕ(':'l 
cl(>r. <:.utódc"' IJJ:•t.rthuld .. ut~,. c;vel, CJ::h1inal e ele- Prot<tllt.O de 
"título•. ck> Dl••·lQr, rc:lal.i.Y;),. Jo:. c:o....,r=s ondn rc:lll.diu nos 
i'iltlr..o:;. c;lneu •rno1:, b<:lll ('Qo:OO c1,1" lo<::;:..Hdmt.:-11 onde o"erec ou 
hajl!' ~·x<"rc:lclo~ 1-'01:' .i'JU.11 rcrrcuo, .aUvid.:Jdcs ec:onõ..Lc<~.ll. 

4, 1\So:..I.FII, d<>s en'l:ldacles <1u.:: 4C: aprc11ont.ara,., aó 
fc>Z'aM con,.J.dcra.d.t.!> Lormal""''nla hllbili~,.., ... ,. as C111(>r'CIJ<IS FU>IOA 

~ ~~-;,~:~·. P.~~n:t·~~s~ui~~ii~~~gl)\~~. ~'tl J~~~· • "'i~:ªnJ\~ 
JJ%'011., C! SOCtr;ll.'IDr. 11Jo.u10 ti/'ITlVI'. DO IUO GRJ'INDC 00 SUL L'l'DA., 

5, tlcl<,..;or: condi.~Õc.o:., i vh;ta di\B ont11l.:Kies quo •a 
holbilit.~T.:JFII (qu.~dro l.lroo..:o) .a <'!I.'<!C!I~i<.> do serviço objeto <lo cd~ 
tal, tc:on~10 a·h=~-.,_ &-. cnc;u,.\nh;z:r o a:'l,.unto i elov .. d;:r. eon:!<iilc-r:i 
ç3n de \'v.flSU t!x~cl<.nc1.e., onc.tn.-ccndQ 11-:1' di<jne c1ct envillr; .c>o Coíf 
qrcosso Nn-r:.l.onlll a .r•nc..:a I)Or;Lrc.ria <h pcJ:TD.i"stio. o ;ato c'lc coutar 

9'·' ::ooocL1Le virS. .-. p.w.iu::<.i.r IIC\ls c:LciÍ:Oll,lll:'ild':ll' a~ÓI:l clelux:r'i 
O:,:.i:o<.> elo COI><!'I:'C:II'O' t.l;ociconolll.t nll fonul elo pnrSgrllf'O t.creeiro, dÕ 
{lrt!i!l'o 223~ <la Constftu.tç.~o-

Rcr1CIVO .a Vo.:;~., t::-ccll'nct.., ~~>Cus p&ot:c:ostos do 
IIQir: p.-orundo rc~f>C!ito, • _ • ..-

/~/.:~/-_7 /5/// 
/ 

Pot-14<"" n.• 074. • .n. ~l - JOL!IO 

O Minislro do El'ltcdo ®1: 
C:('<•un{to .. ~·:::-,.., U'>'llld<> d"'"' ;,;trih.•I~Õo!.! qu,: lhe c<oof.:rrColO o .::rt.:o..1o 1._, .-o 
1\:>cruto ""' <tL.!•i·~. clfO 18 d~ =tu de 1~72, ,. o ~:~rti•J(I :r.z Co Fcqul.!'V.·l'> 

~~. g~, :-~v~zo~ '\ ~;·ft~<l~~ul~~j~ ~·"t~ .. ~~d~~··~ .~~~--o~~ ~;,;~~o ~~ 
!'•·~~=:•:.• :~ >•':' ~'),:~'U).Il:•7V:, /L<.~ (l':<l1 t."tl ut' 29~/C>I) ~ o;cSI•lvc: 

~j·~~ :~1 ~-.. ~~~:::::::~~j~:á~~~t~~~:-:~~~::~r:,~:~::f~~~~I~h~J~~.h .. :~~ 
)j,-,, ~:.:t,,rh <:0 !tln Ç(,n.:!<> d:> ~u\, 

J t - J, "•'•-..,':>t:::Í<~ t•J:.O oul.l)ro;.-:1.• r<:o:,.,r-,..•-l pt:lo c<í-l'qo Dro~l'1 

~~.:> ,)~ .. ~~'..',:~ .. ~~;~~.<:~~~~;:},~, :.:. »~~;·~;;~~:~~;;~:. 7~1~1.w.:mtv.o , ol)ú•~:I 
1 o o - l;t:l., t~·) .,;..,,,:,.. •· -.ot.1.• l"'u.Ju:o.i~.i'r!c"itos tc'J"'i:; 'll•Óo< 

do•\U.er.a•. ,,., f..\m'l• -:.·.~· 11.1<.LQ<L.o), nn f.,l"'P><I rT.:I .·nt . .i.go 22:!, "p."t.-;;:;_l .. liCO 
tA.u:or:J..,,, d,, c•.-·•• .l""'~"o· 

· IV- \:"t" f'<.>rL';)rJ .• o ~""itr;, C!l<l vi~~·l" na ~L<> 4o == j.>cilil'ic:•.çÕoo. 

Ml'="'& S!!rm!IU.!, Ht!<õWf!?F!!!! 
C:t-.t.J.na ni>I.U (AI 

:Ü.,~o~!~1 ttJ 
!lpm ~ci'PP!! l?! L .. 9& 

~· ar.~,., ,..,.~ - .. ,.,.., '"' 
'11eoüal.r r.-~..,,...., ....-un• Plnaou 

!l!!W w.gn"",....... 
1>•'011> K.l-r <le a..H<t>~~lAI 
•U•le "'"'' O..OueUl <~I 
_....,~>o<le """•'14• 
~K.I·- .. ·--ç...,,,. ........... ~, (lol 

!!IIc E 11!1 ....,_TCatrm!o ;m 

~! :!~'"t'~~.l<>l>oe IAI 

•u&.c .... ..,ud 
ou..,., AL!r ..... ht.ry 
'-'0 ~•<4oht.ry 

-1111 rr....,,.oo - ..... f.O.I 
.. l~r Joõ.o Tronool (li) 
Joio Kotte Natr_., c. •n ... t.or 
~-n.,......,.._...,IAI• 

S!E!I:AM. U.oto !!J."U"" !>9 UO !êM!I;)O' po mz. o/+ 

m:.,u.~~":·.~~io C.O.I 

- lU lU 1tG ~ 14 ~~~ ot 

011 lH lU ,. 10 U 11 

: UttU lU 11' 1!1 U lZ 
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lenhor- Sacret.trso - Cat"•l• 

A t't• de •t•mder detcra1n.:seao :n:~er1or. :soh<:-1to 
•LJtGrsu:eJ.o "• v.s.a. pou·.t provHhmcur ~ .abertur• -'e Ed1till! p.ar.t 
llll.Cl.I<;"OIO de :ni"ViCO de n.dtodi~U3.IO ~OnOt'ol c• tREQVI:NCIA MODI1LNJA, 
cen•o.nt • ••P•ctC i.c:ou:6•• .ab.a tA o: 

l. S•t'YI'Õ<l 
2. Loc.al 
3. C.an•t 
<(, Cl•s•e 

: FI\EQIJJ:NCIA HOUIIL\OA 
: VACARIA - RS 
: <l::lfi l'l•l MH~I 
'~ 

S. C.ICI"U:.ol •ln1:110 CXl~tdo 
6. Uor.trl.o de !ut'leloiu•et>to 

200 [cfiiZa.titUJ K"~·~ 
lll•lt.l.do 

•• "'• l!O!i. 

Da ;u::ordo. El.li)Qf'e•se: o tdi.t4l res~eC:t.lvO, llillll 
concH<;óe:ll •c:uu. propo.st~. 

Ynd<d'tr-o. A<;IIIU'd~::le OOVll OPOl:"tU<Ud~tle, A SSR. dever.1 
C:oauruc•r ,.., tnterc:stt.o~du, q;u~ndo Joouv<:"::. 

SOITAL R!! :194 /88-GK 

~tec:ebi•ento de pro~•ta• Po\t'ol .a vtocuç.lo e ex.plor~çlo dc •trvsço de 
r••UodiCulllo •ono~& •• Creo:;zU.!Inc::l& aodul~d&, n& c~d.:~.de dO Vacarl.a. 
E•t.•do do- a~o ar.nde do sul . 

O M!NIS':"P.O OC ESTMXI PM CO!rof!IICAÇOES, tondo eE vist& o 
<St.~11to ru~ &l"tiqo 1! do Oecn:to n2 70.568. dCI l8 de m.uo de 1972, e d• 
;~~rdo cc-• •• nor••• eat&bclcocld;uo no geo;~ul•IICil'\-t-0 do• Sel"YlÇOII da 
tl.&diodi'u•&o •• vio;~or, torna "llblico q1.1e, trilln!lcorrtdoa 45 (quu·ent4 e 

tnc:o) di.••• c:cmt•doll do dl& !lltllllllnte ..lo da Pllblicosc:.llo dt.tlte Editilll no 
J)i.f,rlQ .OC1ci•l d• Uni.Zo. co•Urt recebendo pelo Pl"oi:I;O de .I..S (·~uinze) 
&!'1«110, proi'O•tu• p•r• 1. e~tecuc:~o • e,;plor.,çJo de a .. n•lc:o de r&dicdltua.'l:c 
.5-0nor,., cc.a .lU C.ilr.&ct•:r~fltlc:aa e C<lodl.çiiei;J que aco "e~IICifl' 

1. s•rvl<;o 
2. tcc:d 
3. C•nill 
"·cu ..... 
5. c.r.pitr.l •!nl.•o ou:tçido 
G. a.n.liri.o de !unc1o;~n;~=ento 

: fR[.QUitNCI.I< rtOOOI.J.!:!. 
: U•carl,ll~r..s: 
: 226 I 9J,l Hllzl 

' ' : 2(111 (dUJ:el'lt.lll) I:"JR• •'4 .t<:}~ lA',, 
: 1-lhut ... do 

Ali de-.t~le cond1çl!es de.st<~ tdttal !.aze• p;t.~tOOI do p-roce:s:.o <:ruo• 
lhe .Seu orio-o:• " em:ont-r;~•-e• l Quspo:nçJ.o do" i.nt<.re:ll'llt~do= na 
Di.retOt'l• 1\eotoruo;l do DENTEI., e• Porto Al<~or~-Rs. :n tuad<: nl P.\ó.;. r.n:aue 
de Ct~ll.l.,.a, 1279. onde seuc rtol)reeantantea ~e'l·ll.l:O d•vet".lo entceQo~tr IC\'Ii:f 
Pl"OliOS.t .. a. 

llr••tllrDõ, 20 de utoD-...,ro de l9aa. 

eoulçllu n unu. uu ucctrc;ll' &: 
IE:IPLCII:olÇlO Zl-0 S'l:ilt111;0 u: UDX011n'IS1:0 

I - PUII:OA ..... Pli:OPOS'I",I.S 

AI toEU.id&olon tnu:.-uudill na .-ueuç.io f rx~lartt~i:o do 

:::;:;o .::.--;!~;!!!::•: .. ~::::•:· ~~:=~r~:" d:~~~;:~~::~!: ~:,;~~~.:::~: 
A'l',;(o~~al 4~ b'EKTEL e-• 

: - ltl)(:;.II:Ui"I~S t:II..111'U05 l U'I'IUDE 

..._ ________ ---

1.1.1- lia .-eque~l!'e-n~a dtv.,ra <:>on•n•.- 9 •nd•r•~o P•ra 
corresponde-nt. i•; 

2,1: - 4toa e~na~1tutiYOI e altlfrao;:Õe-a aQbu·qfoe-nte-1, co• aa r••-

!:;:;;;: :::::;:~~=:• de rej;htl'o ou arqn!YS•O"ntc aa .-.-

24%.1 - Doa .ator co11nituthot daa "loeie-d;t.des d•y~ri'o 
coout:~r <liapo•it~~o• dtcl.r.rando rKprorna••"t• 

2.2.1.1- as eotSI ou a;Õer repri.CIO'l:&UT&S d:o c.r. 
pi~al aoci&l s.io inalicná~eil e iaC.atl: 
cioaá1'10is & orn . .-all,ei.-o"l 011 penou. Ju
d<llcu; 

2.2..1.::1: - ll~nhue.r. ~lt~ra~i'o coau-•uoal "" •nU~~
tsria po4er.o. ser rorali~ada sca a p:rt~ 

wh. •o~.:.r:lu~&o olv Minin;de d.u eo ... M 

•tca.o;:ÕI!tl 

2.2.1.3 - 01 ad•inlst:r;>.dore .. <l.e,·cr.ió ur h~aslle!, 
ros na-ta a • a in"VI!Stidu:r.a nos c.r.r.c.o' 
•o•..,ntor pcd~râ e.:o-r~•r d~pois de- t.erc• 
11ido ~prov..,dos pelo flintn.erto d..,s Co1u 
od.c&çÕors; -

%.2.%- <~~e eauttlo da F~<nd•ç.io deve-rã conH&~ dispoaJti-
""o* .-clollt!Yos, •penas, ~01 subitens J:.2.t.:: c 
2.2.1.3 •• .' 

- Aa .11oeiord:Odcs an~nioou aind;~ n&o cx..::ut:anU"I de 
".aorrTJ.ç:o de r•diodU .. ~io ~orvc.-.io a~.-u:enur, junto 
eoa s,..u csututo, o 'lll&dr(l socicta.-Jco :at11:ali~ado 

C<ln"IUn~o o n~•~..-o, a ul(lr c o tip• d;~.s :açãc1 de 
c&d.a .. .;do; 

:..3 - Coapri'"VIntc de que obt~• .. assf'<~tta<nt~ pré ... to <lo Cons~ 
de Sesuranç:a !faclnal. se a :sede do &uni~Ípi~, ohjcco l 
;!~:;~;r:;tiYer loc&li::ad~ dentro dos ll•J.u• d~ hh:a.de 

·-- -- ~ 

2.J.J ~ rica.• dlspea:nd~s da ~prc~;cl'ltilç.Õo do docu~~nt .'de • 
qu" tr&t;J; a iteM ~nt<:r~ar. as c11tld.ad~s Ja 001:11; -, 

tanu de- qual'lu .. r fj,po d<: ser~ Iço:. de ra<l.lodl • 
,;,. 111. F.o.ixa da Fronteira, .:lcve11do. en~ratanto, 
lllf<>r•~r n.o. prapo~u ... ~u si.tuaç.Õ.:>. . 

2.3.2 ~ As cnHdadcs já con.,enlon.Írhs/pc-r•hsioft.;d:as 
qu~. pd.z pri•elr.s Ycz pretendere• c:tC<"IIU<' sen·,! 
ço de radlod.i.fu . .io na F;~ol:ca de Frenu:lra, deYerào 
pro•1dcn.eh.r a adspUJ;ão de sr11s ato' cona~itutl
Yos às dlr.posiçÕc-s do Dccnta nt 5S.(I6,t, dt"%6 <l.c 
&j;OitO o;l.c t980, ;t. ti• de obtcn•, :.ya_.·,;, do 
II.EIIl:Eb, o as.ocntf.•ento de !"e ,:t.n:n !' iua 2.3. 

2:.3,'3 - As ent:l<l.adca que. para r-;""ciscrar ou arquhar sc11s 
&t<Oa e.o.,_.ctitut~vo1 nccesaicea do a•aent1ae11te do 
Coa~clb.o de Secura.11~~ 11;~-cional, ••n~cionado no 
hc• 2.3, 4~--~r:Õ:a proYi.d~nei&r e-ste docu•ento, 
.o.tt'cY;s oio DEIIl'EL. b<:• to•o o coascqtlc11tc re-r;is~ 
tro ou a.-quiY~nenta des •c••os, antes dll data prc~ 
Ti.sta para c ~Atr<ca Ja proposta. 

2.4 ~ ~claç.io Anual <l.e laCor•;~.~;;n Sod.aU (I!.US), co•o> pr<>u 
de cu•prls.,nta ds lccisl;~.ç.io tl"-lhalltist .. -reCCirrnte .i. ollar 
Yii:nclr. da propor..:ionalidadc de llrasileiros na orntld.ad.e; -

!l!:S" ~ "Certldio de qultaç.io de trihlltOs Cederds, e:o:coeto qua11d.o 
• •• tr~ta d., oo1cr<>c•preu.; • 

2.5.1 - 01 d.oc.in~ntos cnunc~~d"' ""' lUn"l :1;,4 c 2.$ A&O 
prccisa.r;:o s~r apr~•ent;~.dos pelas entidades 'que 
não toenh~• aind& ln1ciad& s11•s at1 .. 1d;>.dct. 

%~6- De-t.hraç:.io U~n;a~• pelos a4ain1ttradorcs, cotsfor•c ~1>CXO 

'· 
- 0«;Ç')flt11:T03 kEL\TU'OS .l CAN COTISU. OV AC~O)IIST.l 

3-t '.. ProY.a dll eon<l1ç.i<t odt b.-•silciro, fdU •cdi&a.~oe · apreu!'
tao;:ão de 'I.U&lqucr "• dos •cculntcs dacu•r•Uol: ce.-tidao 

d• aaacl•e .. to Gq C;t.S;t.•,.,Hfl: 1 C"<rrtiUcado d~ rrscrvist•, '-i 
tuh d.• •hito~, c&rt,orlrll pr;oo(luloftal ou d.c tdentldade 
ou ca•pro>Yante de naturall:•~.io. ou de- reconhcclncnto o:lc 
l&ualllad.c de dirtit.OI civJ~, para. os partucuc~es; 
3.1.1 ~ Ftc• dtopensado ..la apt•cscnuçi<> .!• P"""' Jr qu" 

trata o i te• aeina, q11e• rcrtcnc~.- afil quado·o ~o
cietiÍrlo de cntldadr ~xccutantc J"' scr..-1~.:> J~ .- .. ~ 
..tlod\.(usio. 

3.:.- l'lcl1aodo Cad~atr~nc<lto - F"r•ulirl<> D)IT~I~S pncxo Ul, 
e• OJ (tr;a) Yi.as, par;:o. 01 •Óctoo que .t~té• 5:! (einco poa· 
cento} .0\1 oo•is, da1 c•a•• ou &çÔcl reprcacntlti .. as J" ea
JI.lt:ll 1acbl; 

I 
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ll&~cl•c!ltO .... C&&""'~nto. ~~l"Tlfi~~J4 d<' 1'-l"H'I"Vi>t.a, '\t::.'•f. 
le <llc ele~~pr, c•~"''''"" ~~orl~uc.,al "'~ Je t-l~ntiJ.aJ<':~ 

.s.t.l - Fl.:a d!spc•u.~d,• •h arr.,stnt~~io d~ rr<>V<l de que 
trat;a _,"Ltc• "-"t"~'"'"· 'l"""' rcrtcnc .. r .. ., otu.l.!r,, 
<llrttl"" .Se <'tui.hd .. J~ e~ccuunu do serviço <I• 
radlodltus.Õo. 

,a.:- C-ertid;e dos C&rtÓrios Distribuidor,., J::hcts, Crlalnals <i 
dc ,Prueuos de 'T[tulos. dC'I huu. de ~edd~nti.a nos Úl
t.i•ot S (ci<1col aRoS. bcot a:s•~• das lcc<~~Udadcs <>n<l.c t:u:r 
'f& ou haJa lt'ICcrcLclo, no "'CLOIO rc,.iod<>. ativ:íd&d<'J ccot~Õsi 
caa, co•o &daln~stra.!or. -

4-3- Pre,.a oh cufllprl•cnto da.s obrlr;.a~;;,., <lhlt<U'IliS, acdiantc 
ch·tl.dio !orncc:1da pch Ju1U~" lhltont; 

4.4 • tlc~h.:r•çio <~.ssin.ada po:r todos os ;!.lrJ.ccntcs, conCor•• An! 
lCO III: 

4~5 -Ficha llc Cadastr.ocacruo - For•11Iár1o tJS7-U5, c• IJJ {u·;~l 
vi.as; 

~.5.1 -o .. docu01~ntos ~ que se r~Ccr~• os ilcn~ ol.l c 4.S 
aio pre<:lu.rio ,.,..,. ~p,.curnsdos p ... l~s du•il.Cntc:o 
'"" irU"tl.r.>.a o qu~dro socict:i.~io da cnti~.>.dc, ua.>. 
vu: que a apresentação dOs acs•os será r~iu. ~tcn 
clcndo os iteru J.t c J,:Z; -

4.6 - 'todos os doc"•*l>tos, c o• u:cc<;io d<>s que t,.nha• ·, .. tida<:!.,. 
p~cdct_u·ain. .. da c dos c<'aprov .... tcs de: ~~~~1on.lll1d.>.dc, ~cvc
r•o set- f'H•a.o.dos, cxpcdl<lcs ou rcv~lid~d,:s ~· d.._t;o n~o. s2 
pu·lor • 6(1 {sotascnt ... } di.;os d.._ sua ap~cscnta~io: 

o\ dc•onslu.ç3:o dos reo::ursos têcnicos a .;11c se u:Ccrc o 
"' S dl:r ll;:ca I d.o .o.rtic.o 1~ 4o ~C&\Ihaento dos Scrdços de R ... dtodl
rusio, coa a rcdaçio .hd;o Pelo Cccruo nt qi.E371 '33, dcv .. ri. ser Cci 
ta acdh.ntc lndi~açi., J~s ca.-a.ctcriuicas do tr""'"'lssor <'do slst'; 
ail irr•di;ontc (.\nexo IV) que • cntiJilJc pre~e11dc utill.::ar na~ sua; 
ln.st:al.,.çiies, CO<Ip~cc~>.deAdo: !::t.brlc:antc, ~ip<~o e "'"·h·l~ Jrotc• cquip! 
•er~tes, 

&.t • O capH;ol a[nlao <'l<l~id.:. ~·~a ~ ~,.p,•ccn.H.,en~<> <lc que Trc 
t.a il •linu. ~ .. ~. S 1• d.- •rtlg" _li <!o> Re~ul;o10cnt.> da-" s~-.. 
,.lç<>:s de Ra.Jla<iltus;.,, co• a rcda~i" d•d.a p~lo> ~ecrc~a ~~~ 
~1.8.>1/5). ê Cillcu\.ado "'"' ÍUf\~ão d~ P"t(:n~ la ou. no ,·as .;o 
4• r~. IIli ,.las~c d;o ... st.a.ç.ã ... l:.•nfor•e' ubcl:a--:ab,>i~o. ri~• 
<\a pela P4rtarl~ MC nt JICI, de 11 de novc"'lrt'<> de !9SS. ~ 

I:ST.IçdU liE ltUlODIFtSÀO SOSOU. DI OSD.l "bU. OU.l 
T.a, E OX•.!. TI:OPlC:o\L 

C'.1.1 -.'t.ua~ii_c:a .io1 P<>t;nch -.._.; ~110 iô, .. xclushe 

(c-ca) v .. :e~ <.' •ai<'r \\il.•r J .. 11~re•·C11~lil~ ~ 
6.1.:: ~ Eslaçiiea. <ilc P<"fCn,•i:a o:,•apf.~~nii~J:a .. ntu SOO ~-.\~ 

• .:lu,h·•, c 1 kiô, lnch,.tvc - !CIO (dll:<'ntisl ve: 
o •aíor Val<>t' Jc Rch~.tncl .. , -

ô.t,.:; ~ EstilçÕu de p4tCnci;o ""'"'P•c~ndlJ• crlco•c f k11 • .,x
cluohc. c S klf, lncl~sl\·c • 300 (quinhcnt.osl 
tCI" a:aiar '\';ol4r de ltef~rt:n~i~: 

6.t,J.- &sta~Õe: d., po~;nch t4ropr·c~n~iJ~ <:ntrc 5 I;.Y, 
<'lusivc, 10 I<W, lnclu-.ve - 1000 (10il) '"'n.~• 
aa!or V:alar <h R<'f.erêncls' 

6.1.5- Est,çêáca de pot;n~i;o ~,•aprccnJ.•d~ entre-10-kli ex 
clusbe, c 2S kli lnd~slvc. :5,)0 (du ... s ail .,'qui: 
nhcn~a•) ~.,,.,, ~ caio..- talar d~ Ref~r;nelo.; -

ô.t.6 -·E•taçÕcl de p~têincia toapucn<Hda tntrc :,5 kW, <'X 
clusi,.c, <t .50 kll, incluh·c- .5800 (dnc" dl) Y; 
:•• • '•alor V.>. lar d .. ll.efer~nei.l; -

6.1."/- E.U,çÕCI de po~;llch. lllp<'>"ior & ~O \;W • 7000 (u-
tc aill ••r.co o "'.a.lot' V•lor d~ •~tcrêncla; 

znaçllu ate: autaan·c-slo .so•o•.~o IJt n:II:Qt'0C:h 110auua~ .,. ... 
6.1.1 • EttaçÕ•• ch.uc "C~ .. 100 (cea) vucs " aaior Va

lol" •h RcC'<trêneh; 

6.t.t}- EataçÕCa cl•uc "11~ - %00 (d.uaentila)· veu1 
~ahr Valor de a.,rcr-;nc1•~ 

6,J,t0- EataçÕes cl&s•e •A•.- 500 (q,.lnhentas) ve:r.es 
•ator Villor de Rcferi:ncl:a.; 

6-i.ll - EstaçÕu chue ~t.p•Hhl~- 1000 (aill v-nu 
••tor Valor de RcCcr.encl.a; 

ltS"t'.lÇOILS IIII: l:.laiODlfliSlO DI: SOSS ll nu,clllS (VELI:1'lSi;a) 

6.1.1:- E'taçÕu de pot;nd• ~tê l klf, cacl~siYe 15~0 
(•11 c qulnhcnto.sl vc;.cs a •alor Valor de a .. rere!! 

eh; 

6.1.13- El,;taçÕcs d~ potén~i.• COOL{Irc<'ndld.a orn~rQ ,2 kV, inn 
ctuslvc c lO klo', n:clu~ivc - :ZSCO (du•• 01il c qu.!. 
fii.CAt•sl .. ~u-s o aai<>r V.alor d~ Rcfer~nci•~ 

6 ·' 

~.1.1l Est~o;Õcs de po~Cnci- ""'"'pre .. n<!l<i.._ .,,.,,., 10 k<O, i~ 
cluoiY~ c %S l<\1, ""cho~ivc - S(LOO (cinco aill vc
J.Ca <1 aaior V.o.lor <I~ Rct•"'·énclil; 

Ó,l.IS- E~u.;.Õcs de pot;nch l~Cual ~~~ superior a ZS klt~ J" 
:;-soo {seu «11l c quinhelltils) v~:c• o aal.or tl'•.c:i 
da acrcr:O.,ci•; ( 

~Os v~l~rc~ cs~ab.,lcclJ.o, n& acncico'!ada Portad,.,_!o!C r~ 
85, rc!crcro-sc a c•<l.a n~;~va ~onecso~<' '-'" P"'rais&:ao I>!:C tn~ 

:~::; ::::!::~::: ~:;!":~:1;::io~ ! :~!~; .. :~ .. ;:!:;:: "\,., 
publtnçio J.o Edial: 

7 - .11 llmtOKSTit..\ÇiO Dlt DtSP01lllllLl1U.tiE 1111; U:ct:t:SolS f'UIU1C'tnOS POtiE
a.i. SDt n:l'r.\ DJ. SECI:I:ll7lt Folax.\: 

7.1 - lfo c•s= de cn~iJ.:ad<o •inda 11ii:a c:<~<'uU.ntc d-> scl'viso de 
rad.lodituoao; --- · - · 

7.1.1 - Q11anda o c•pital socul <b ,;,otidadc to~~ 
sup-erior ao .. ale-r da caplto~l ainlao e~~cido p,ara 
o taprccnJ.tacnto c tstiv ... ~ t,t .. t•cntc tn<cc.rallo,! 
do au .. prcv~sta, nos a~os .,.,nst!.t«~uos. a intot.~! 
lisaç.._a ate a ~ata de cntra<ia ca t"uneion.a.,c-nto d.:r. 
tstaç;o: • 

7.1.1.1 -prova d.c <tepÓsi.~e, e• bilnco ou outra 
inlthuiç.io !inao:cci~a. de, no rdnlao, 
SO:C· {cinqucnt.>. pot cento} ~o val.'r COI'
l''"&pondezt.te •o capital 'I:XlC.ido p.>.ra' 
c•J>~"cl!.di~acl!.to; 

(IBS[~VAÇÃO: Se a cntidadot pal'tiel.l'at de a;ois ~~ 
ua Edt.ta1 dLOvcr~, para c,ada "" deles, a:prcscnt;.r, 
<t.lÍ• dO d"'pÓSi.to <):c 50:1: {tiii.'I_Ucnta p<>r cento) <::10. 
o::apital, •.f.nu~ ... de .:tlt"er- ... çi:o <los atoa co<rstitutl
vo= onde- ~onstoe õ aaacnto .:lo c;opit.._l ~ ... cial de 
•a.-!.s o valor do capital aÍAiooo cX>!;<d<l par& (ada 
ua dos .:crYi~os prctcndtdos; 

7.1,2- quan<lo o capit~l '~ci:>l !or 1nfe1'ior ao capital 
.:!. .. t.•o =1cido para o e01pree~ ~u for ~ 
o~ ~,.p~rlor, •as n~o <'Jt!.vcr total .. entc inte,ral,!; 
tado, nca previ,ta .._ .,. .. intecrali;.aç:Õo at; il da
c& d<1- iid~io d,. fuflcioriaacnto Ja cstacia: 

7.t.l.l- pt'ova de dcpÓsi~o>. e"' bilnCO ou outra 
instituí~ia finao~ei.r.a. dL'I. no .. ;,.l.,o, 
SO% {c inq.ucnt;a por cento} do .. alo r c ar· 
rcspondel\t<' ao capiul cxitido p.ara o 
eapreend l"'cllta; 

7.1.2.z ~ deaonotn~.io de ~lsp<.'nll>ilid.:r.de de c,.,ê. 
d1t~ bancârlo •u ~e $aNLnth Jc fin~n
ehacnto, [elts atr~Yés do:- 4~e .. .,~nto• 
Í01'tlcc~~n pelas l.nstltuiçÕ.,s f)r.;rcu5 
o\1 <:h rlnanCiilO\cnt" c~nc<'dida p"lo r~

bri~D .. tc .tos equilla•ent<>S•, de for•a a 
co•plcUor o .- ... lor d<> cilplt•l '"~flci<'n~J<> 

,_, -,_. '"'•' ,, ... ,,,_,::~:~~:~~~~:-:~:·.:::~:~::::::::~:~~~d·~; 
~': -. ~·''41 
;.:.1 • Qu~nJ,• ,, <t·•rlt~l ~.•d•} •··•~•'"•'"'•' ••••·' • 'lo,J',~ 

.f"r.!..!!!!..! •'" ~"F'''''•'"" ~ .... , ...... '<ai·••··~ (,, 
na l'ortiltl~ Jo!C n4 ;11• •{, ;·~~ ,·~J.l "" J,• 
~CL'Yi~··· ....... ~~,·IJo~ J~ 4_n.>rtla ,.~•c•J" r~•·~ 

,..,rr~,•nJI•,.~•,•. ~ ~'" •J•J•' ,.,,,, "''"'·• J" J.••,•n;. 
na.;~.· J,· J, ~P""' h III J,,J,· .tt ,.,.,.,,,.,,... i' I<>.~ .. ••• 
ros. 

].~.~- Quand~ "(•piul '"co~l f,•r inf,•r ..-~ ·•' •a-• ui 
a!nta.• "X.\l',.IJ,, r4~ ..... ~"'P'<'c~ r.-~,~~~,·r. 
u•~ J~s o:-p~.;.,~ ~b~l'<<' inJJ.,•aJ•• 1: 

:a) ~;:Y~n!;l~:~~i;r~i .. :~c:·;·,•:~· ~;.~• :; 
•'ni•" ')ol,': Tcin~u<'n~ ... ;.,,. ~··nt.·l Jo 
v.-l~r çarl'csr<>nJ~nt~ j,. ~~p>t•l <'u
,cido par.l n.:O\'o> ~c:-r<<'-'J.o'S.-nh•: 

Ir} •inut~ J~ .llf~r:açia J,•,. ,,. ... C<'lllt1-
tutivoo F•r• <"lc~...,.-;,. '·' <IJ'it<l ,.,. 
cial, ~ ~..-r ~~"'"nt~J<' .t,• "''l' ,._ Yl
lor ncccssári4 para o n,.,.,, ~•:n~nd_!. 
•~n'to, na qu•l c<>nl~<' ~ue • s•u '"'" 
,&1'a1i:açic total $er:Í d(tl~•da u; 
• 4eta prcvis~ .. pil~a • .-n~r•d• 

·StCUl>D'-: ;o} prOVil d" J.epc;\ito. '"" 1-•nc~ ~u ~ .. u~ 
in.titui.çio Hnan(.,Jr~. Jc. na •ini· 
aa, ~O:C: (cln~~ento p~r ~cnt") d~ "''' 
lor corr"•l'~"dcn<~ ~a ··~p•t•l <ú~i-
4o r ar.._ "' n<"~·., e•Pr.,cn·•, .. cnt~' 

bl J~aon~~,.~~_;; .. ,J~ di~pon<~>!LoJ•J< de 
cr~dito'b~M~•·i<' <>u J~ ;~r~n'• ~· 
tl.nó'n~laacn~->. f<'lt;o ~~r~,·<~ J~ Jo~~ 



l 
5966 Outubro dJO 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seçllo Til Quinta-feira 25 

'·' 

•entos t.•rn<'clJ~• P"l"" inn:t.•IC~cs 
préprb'\ .•u .ic fln311CH,.Cnt.• •'>'Mfd! 
de P'"l~ (abrl~.onu: J~J ··.q•ur~u"•~s. 

de far01a ~ co•pl ... tar " '<~!"r~-· ~"-Pi 
t.aJ aei'Lcl.,.n•J•• nl' &ut-it"• •nHrl;or, 
.ot~ 3t(nc!.r. "" .Zni•c ... t .... ur J .. 
carlt•l ""'ly;l.lo• p•r~ .•' •••rrr<'~Jitt.,.n-

- Se-ndo .;o. propOftiOntc ""''" fund;a.;Â<'. <1.~ccuun.•.; J" •c•·u.:<' .I<: 
r••U<'Jlf'vtoi:.- <'u ,.i.,, .. cc-•pr"''"";" J.•s , . .,.,.., .. ~,.; r••Jcu. 
,. ... fcit• Jc u•• J.o« '"'4:"'"'"'~ .,.,..,.ir .. ~: 

Plti!'!Eflt-'' ,,· P"""" de- JC'II".;Illtol', e• t:.anl'e< ou .•utu on.rl-

,·.,,,(~<> ! ....... ~ .... ~ ........... ; ...... ~-·· ·--~:.. 
ta r••r ú'nr,q J" ""'I"'' ..... rr<;•r<'nJ..- .. r.· ···o· • 
r'•" L ··~LciJ.· r~•· .... ""'"''"''"J,,., . .,,,. ··. 

bl .S.•OI.•IIUI'.Il.Ô<I' j" .lo'r••ntl-lloJ"'J•• .;,. •'•~:r'•') 
"""~;;,.,, ...... ..~ ... ~ .. , ..... ,.., .... t .............. r··- 11 r.•u;o ... ,. ... ,.~ J,· .~ •••. .,,., • .,,,,, f,., . .,,.,·,J,·• ;.lo..•_ 
lun 4 tut~~~~ rr,;ro·o.o~ •'11 J,• rtn~n.·• .,,.,' • 
~.· .. ~··>ltJ.• ro•l.• f~torio.ln•·· J.·~ ··~"·rü'"•'"'··~. 

.•u ,oti'I\'<:S .i~ ,•utr.•~ w..-1~'- ·l"-<" J,.,.,.,,.r.,•• '' 
····•rl""""'·'~;; .. J,• ~ .. l.•r •··•~1 ..!,• -~r··~l •"•.!. 

SE.:;n:PA: r•"•''" J.c- .s.·r.;.,,,"'· .c• to.on.;.• .·u , • .,.,~ ,.,,d. 
tUI'jÂ•• f•l>~-n,•,•i.r.l. J<' tC'1~1 J,o '-'''" ~ •• ,.,,.,_ 

r••"J"nu• ~-· "'"rlt.ol ,·,.tuJo- r~r~ •' ··•rn···"-

:;- • .-- ós tin~nci••~~f:> ~.:o• ••s f:.t>rh";un~• J<"• "4"''~'~'"''"'•'• 
co• ~stabc-1<"<'1•<"nh'S J.:- .:-r~J•t•• n.aC"i,•n.ol~ n~C' ;-.'ol~ri.• .,.,,. 
contr1t.od,..s r<'r l'r•:., ~~~r .. :-icr .o UI (.!C'~ I "'"•'~' 

6.1 - 4 cn~Uad .. <!.- .... .-., .lpr"s~.nt.al'. "'" """Pl<'•~n•~-:-i~; ~""' r•·~ 
po>~t.o, .to <lll .. dh• (\""'"'" fl. r.ao- .. ••'s rtn~ J•• ''''""~ !· ~
c, ti, c ~r t do ~ 1~ Je .1r,tl;:o lú, do R.-&ul.:~s<'<H<> ~~• S.-r
;içÕs de 1t:;dlodL!11s:io-, c,o• a reJ .. ~:O:e que ]Z,,• Co• J.td.:l re-
1111- Du:reto nl Oi,!J],' de ZS J<" .:>ut .. bro d.: 1•,1'~). 

~ - ••ocu"Açlo 

'}.I -Par~ ch·itll J" ., .. .,.,.,..,'hiro.:Rto J"" itens;" c .:. J., ~"""" \', 
conn .. nt'" do it~• '"t .. ri.of'. a pr<>f'OII<'<It<'= 

con-"i.JC'r;and<' ~ llltC'~Cs"<' n>lcl"•onl c • flnallJ .. J~ ,•J.,,·~t•~ 

"'• <' ~ultu~.•l .to l<~r•l..;.- .t.: r1.t.-•~lfu~i'o ..!"'•~•·~ <'l~t>,,,.,.., 
seus pr.-~r~"'"" Lnfo•r• .. tlv~•s. C'.tu~ath'••s {r h• •n,•o, t>c,. 
co•oe-" ruhii<:iJ .. J•· ~ ...... r.:i.:~.l•c o S<'r•·h·., ""''~'"'""'· J,. 
1"of'aa ~ contt•it>ulr .,.,,.~ " J .. s..-n~nh·ilh•nH•_ J" :>~~:; •• , ~tr~· 
•és ,!,. "'I'C'r(.jol~··.:r.•rn•.• int<'(rol J.:> h-<".C'OI ~~-~••1<'1!'"• 
obsct..-onJ••· ""'''<' ""'''•''· •'" ""çulnt~s •·rit.~<i<'~= 
<),l.l - pr<"rcr~n~l~ .a ( ..... ,.. ~~t.•r.:s.: l.n,;:,.I',.<'H• •t.:r.ci.•

nai,., .t ft• Jol' '""""t"'"''" ~rl.ttiriJ.lJ<' J.• ,.,,.,,.,. 
hra'\il.·ir.•" ,., J.cs••n•.•l•o'"c"•·• Jas <'~r•····~! rr••J:!_ 
tora" nd(.l,•n.ti" ••••• ,. ~ ~-•<>h'~"~"'<' ""'ri•··~~·· J.· 

•ll'nod.o 4~ tnh1lho 11c•"'o .a t .. ~ •• •• uh·t•h..t<'~ 
... ,i.n~••• • 

•• 1.:. M rco"r<'irfO :~ Jsr .. ..-.... ~hç-0: .. -. HCt., .. u, .h' (li Hill'• 
t>reeJ1~11'.o. pl'~C'uundo> .. .,.lu:t.,nã-1~• ~· •~u rr~· 
prie c.:tnt<r'U"I 

J0-1 ~ Oe olfOo:u•cooto>l dfY~~,;., 1<er opr~•~nU<f<'e. pr~f~rCIIC'hl••!!. 
~.-. •• orlclnel• lc-odu:l$ ra~u1to4.a a'·repr,•Ju<".i<' r .... toe
t.Í.tlce d<r•<l• """ ·~ (~i:t.t.•• s(j.a• ~•ncntlc.a.J••"" l~cl-
.-~rh: ,-_ 

10.2 • 4 auU•<ii:o du propon.a" 11ii.:- l•plicarã "• .:'bricuorh-
4.adc ote <'lltOI"$&. p<'dcnd.:- " tJiul •~r (lftC'<'l,td" ~or la
t•rt:l\~0! <l.a'.~deiniltr;a~iie, •c-4lonr• ~.t .. d" :<llfti•tro d&s 
Ce•u~>lc.:r.çõ,.. no• ter•o• do &rflOC.<" IZ do ll"&vla•cnto 4oe 
S•1'1'lçe:r .ae ll•dlodifu•iic., ••• '1.11<' ""' p...,p,•n•nt•" f&'llh•• 
d.lrl':lte a 1/14111-tuc-r rt:Cla .. ç:i:o 011 indcnh.a~;._.. 

10.3 - Coeltot.ad.a f1lU "" lneorrcçii<' ne <locue•n'u~iio •"• 1co• 
••nb.a 1 preposta, o DEHTEL pod<'r.i. c~nccdcr ,.. pr•~o d; 
atê IS 411• .i propa .. nu· p&rl suprl-b. 

IOolol - lfos E.11tedoe d" A••~.-n••· ltcrc, h~á. lloedÔ•Ii.a 
8 IIOS Terrlt9riC'~ .:lo ~81pÍ f' ll<'r>OI••• i lltCC

çiio d.as capiUh d<>• o: i taCo" E•t:.Jol, o pre~e 
po4oor& ser de •tê JO d1.&1. s'crh;rio <lo 
DJ:MTEL. 

10.3.2 .. (111and" o· Edital •• .- .. r..rir a u•• t'-'C"•ll<lldc •i 
tl>&d.a D& t.ah . .a 4• •·.-ont<'ir.a, •· p.ar.a o cu•pri: 
"'"'ao .<~• C'ltllênch. tor nC"cC"s•.irio "' :t.U<'nti••!! 

to ... ., .. ,,. ~ .. c .... ,. .. tb:.o oh: .s ..... l'~ .. (~ !h.~iono.l, 
• pu-•o poder& ~ .. .- ~c até JO •l1;al~ crh.r,.io 
Co DEl'ôTEL.· 

ao.~ M•O khlstro de E'Otado c.u c ...... lc;aç;; .. ,. pe>de~á autorh.ar 
a Ju•tlda de docu•c .. ~e,. ao proc•'so .<!;as pnopooeft.tc1 
<ICtCII'alnar ICII f'CCStii .. Co 

10.5 ~ O "latat,..... de En:o.de <l.a- Co•u.,ica<<:c" .... _..,.,,..__,~ a f.a
c-ull!adc- 4.,, Yll'rl:flc.ada • C<'a..-cniêncl.a c. bo .. cn.;to po1si.
lao1ll.<l•d~ téen1ca. o11U•r1~" r=,.·,..lftsào a •.ais ..t• a•• pro. 
•o.••etc d<rntrc 11 <l"'" ·~,.ndcrc•. ia pN'•<'atc• ~o•dlçõ,..s. 

PJtO.Pos:-A. rfl t - m!9Nj?io ~ ~ 
GpN'CCIItOid<f C'" 17 tU to.'!Ml!O di' UIB 

0 
tctod'o 

e-l,do protOO'DHuo~ """ rP 2nOl.OOl437/M. 
PIWPOttA. lf' t - Rloro ~!}I J.TDt.. 

llpNICfttad« •• 18 tio ~ d.a UI_!_.. tc,.do 

e-ltbJ J>I"<>COootía<lda co!> lP ~102.001""518-8 
PJitDPO!J'U IV % - iltMo »W2X m l!rtiA.. 

-.,,...._,uada • ., J.a ãc N:YI;I1!IrO de UI.!...:,.. te,..._ 
e-ldD p:Nttoo.,.Zb<I.W eoZ, 119 2n~._QOH"~~ 

PJI'Dl'DS1'A IV d - PÇL E tEZ -~ L'm\. 

eTt.rcc.a .. cada •• 2l <Ú ~ 4• UI~ 

etão p2'oto-zb,.da eoZ, ·~ 29l02,0Ql.U'UI! '""'Y 
PlDPOS1'A 119 5 - 'J:CE ~tE ~ t:1t1o>.. 

q,...c.,ntada •• ~1 de !CI'JOo!Sl'O ãc Zr#~ 
cl.d/1' pJ'Otoooz.laad<l aoZ, 119 29lDl~001"6018S 

PROPOS1'A 19 I - J!kn:o ~ I:mo.., 

OZt>J'CccntadO' c• 21 de !0/!MlR;I de zr.r~ Ccort!D 

&l4o prDCD!fCUaod.a .aob flt} ~102.00t~&l/8B 

lcct<1 data,. <r)C>Icc-l <t/1' pl'cacntc pl'DD.aaco a tow 
Nfn•f.tit.c pZODpc.atou,. qrte paae~ 11 faae.r J'd:r>tc lort:cg.r~ZJ~h• Jr 
-•-:o 4tl e eaa.alâD t!« o..tttr,-e. 

~ .. Plll'W --·-· :..,,_-l " pnee11Ca '"'""• f1lll' •a{ pG7 .-í• ecal .. o:t4D. 

l'RCct1JSo rfl 29000.00705l/!l&- - _ 

A (c1 J>POP"Ct4 t.1 ••tr-.-g>~• '-' >ICOtO' D-lretot•}J 
tt.-g-lDII«t fc~ ""'""~"'""'"• ...-,. ccgu:l11t• •=•lJ''".- Db.aeroO'd.. <1- d~. 
JW .,,., •• .,.,,.r .. gao. · 

l'ltOPO$'l'A. IV J .- "!PJP'!'F !l!pl'O IOiimj\ to !U9 9'H!D1i to snr. yt"'!, 

qr.a4..tD.4s •• 21 4.- N:MMli'O de U 1.!_. t•ndo 
a-ldo pJ>ot/l'tJOUaa411 coZ, •9 2'Jl0l.001-t64/&1 

l'ltOPOHA IV:ax.~ xaxxxxxx xo:;;x;;;;o; X 

aprec•ftto:td'a •• )DOC U xw:o:o:ox d.a 

.--láo prDtDatJUaada •ob IIP :& x , 

l'I.Ol'OI1'A lf'dll::-
aprc.-.->lt-ailll •• xx de ~ d.a 

.-:I:.Í'o pFStDDD:l.a,qd.. aob lfic X X A 

l'IIOl'OS'tA "' l:x-
•pr'<la&fttadll ••~.i.' XIOOCOOOX 4• 
•tdD p2'DtotJOU .. 114a aDb I~ 

l'lfOPCS'rA ltV f -
lllp,...•costad'a ••.'!!!!!i!!!.4• 
•-l44 pr"'"""tl .. ad« .-ob ·•f' 

l'ROPOSZA 19 I -

tu~ t .... d .. ., 
l.PI:ooo;. t•"""· 

'"~ 
c .... c;. 

_,,....,,tt«d<ll ••:!i!!i!!:.4• :l'iXIOOC<X%I< da UI~ t.and<~, 

e-l4o pN>tDfiOilsaãa acb 11}·>: x x A a x " 

lc•t4 da-t.i.- <tp"''•c1l ao PJ!'C"""t" proo•••o 4 (c.~ 
:rlfczol.d41 pN>po•tc.c 0 qu.a pou.ao:c,.... a fa••.r part. int•fiJ'IUit• do 

••••o.- c.Ú C D44CJ:Q(t da Oli.tOZOQ4', 

• _.. 

' ., 
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r. pG:P<~ - ... tAl". z--t o , ........ t. t.,....,. 'ii"'W' 
..1: rio7 ,.ü, culii.Gdo. 

~ A!lalla~ •• pro:r;:o.taa •F•••nt.d.&a. d1.&11.te 
Ido qua diapoe o tlt.ulo xn <1o l!teaent• Edital.. J.n1'on~U~aa 0 que 
••'JU•$ 

•• 'l'ipo e MQdalOI_:"""-'"""'--1~0~0~0_:A:_ ______ _ 

b. Fabricante r ~vo :mo. • COK. da EOOIP. para 'rZ 

= ..-. 

... 'tipo e lbdal.CII•-~"":=;:<:P:_:·~l=----------

J. CXJKC:LCSXo1 A ~t:idac!C. at.'lrrlde ia e:od.'fionciaa técnieaa 
do Uit:al • 

• ) ~10 HOM:ei2TI!! ,. !.Tn7.. 

} .. '.,..,..s,KXsSQa,. n::.f.ú.a<MAD.o t 

..,... OOli(:LOSXO 1 A eQt..$.4ade at:e:Dde i• on:toinetas t-i!icnteae dp 

'Ed.t~·i. 

f. OBSZWII.ÇOES 1 -~--------------

C ) ~l:O tMAGr,X FM t.":nA. 

l.. ~SS:Ôll, I (X ) lUICloeo.l. ( ) DI"!'Z!!KACIOKAI. 

&. '!':Lpo • MOd&lo:...JGU'~·:J""':!!l!~-~·---------

b. P&br.ic:.nt&~ wn: - 'I'ELECCIMtJK;!:~S LTbA 

•• '!'.tpo • Kodelcn...J'~"""'S!:.~'~L'----------
b. Pllhcic:az~t&t TrXL tttZ EI.l:T'RON:r~ LTOA, 

3. COI!f~Xl! , A &tl.tiliad& atende i•·•xioÕn<:h.& tic:ni<=a& do 

Zdtt.&l. 

... "ripo • Modal.OI....,!nta,~2'-----------

b~ :r'&brlcanta: MAPAA I!llo. E t:OK. O!! .iurn:ti~MJ LTDA. 

3. CONCLUS~ 1 A ent1<1.;,d• at.end• ia extc;Cnc:h.a t.ãcnic:a• 
do Editlll. 

3. CONCLUSXO ,t A ent.id•de At•Me ,b exiqineJ.a t.áe7r.J.c;u do 
EOIT.U. 

a. 'l':l.po • 1\\odelo•__,~=•~·:....ol~OO~O'-"A~--------

b. Fabricllnt.e: 'rELAVO INO. e COM. do ~IP. pua 'rZtz• 
CQMUNICAÇOl:S LTOII. • 

a. Tipo • Modelcll_ne.,~·::....;l'-----------
1. F&bricantet MM>RA INri. ·e COM· de ~AS L'ro7., 

3. CONCLIJslo l A ent.idllde at!MCI iiia ox1giM1ae tfsmiC&! dg 
Jt<!it.Al. 

Cl J liOC'J:Etw:>l!: ""-'IO NAT:tVA 00 II.IO CMml!! DO aut. L'fru. 

M' Tipo e Ho~l.OI-'""""''"n~1~0~00"-.---------
b. t'abrieant.er rnç EkP~SA IIAASIL!:I~ O!: COMUNIÇZ.,COP:S LTOA. 
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( ) :nmnaw:tOIW. 

J~ coua.crlO 1 A enl;"l~ atende .1• axigind•• tkn1c.~~s ,f(> 

J:dltal. 

:C.11IF."l"'!UA. Jl:CCIOW.:. .00 llEHttL EM PORTO ALIC.U 
oçX0 DE RADIODI.FIJSK() 

&l:'1'0JI. JOR!DJ:CO 

JI:IIOC!:SSO H9 29000.007DSl/SI-lS 

l.ntlSOSt 29l02.00UJ7/88r 2HO:Z.001445/8Si 29102.00HU/18r 

• l!'l02.00H57/88, 29102.0Dlt60/81SJ 2tl02.00U61/118r 
:zno:z.oou6•;aa. 

ASStllrl'Ot :tJ:IIT.U. lf9 294/83 - VACAlttA - RS 

ll>Am:O:ft SttAD RO 005/89 

...,,,., 

Ooi!.'IOC:t.'Ô'io c!le int:er••••do• na ero=yio e ex

plor;açio 4o Sa.no.iço de Ra4io4J..tu•i? Sanora
:nc. ~ cict.de de Vacari•~ !:stado &; tuo Gza,!!; 
de do Bul. 

• Aco:rX"eZ'&a ao c:huamen.to do Edi~l act.aa ••ne~ioftad.l;• a. *! 
ogui.l:lus entrd:.~~odest 

A) l'UlmJ.çli.O OJL'rol!AL Rl0GRA.'U%KSl!: 

a] MtltO ~OROEStt P'M LTOA 

C) .klt»IO lMG:EK PH L~ 

D) MIL !! DEZ RADIODI"rtJSXo LTDA 

E), JU::D!! LlTOltAL 0% !:M:tSSORAS LTDA 

r) ~tO ESMERALDA LTDA 

C] SOC'n:tiA»It: ltXDIO.W.'l'ZVA DO RIO Gtu.NDI: DO Ser. L'%0A, 

A pnpe•nte PmmAÇXo cot.TOML JUOGJWfD!:KS!: 

------ lastnziu sua proposta co:a 01 Jlcluintu doCUJIB!, .... 
lu,j 

ln. I ... 55. 

I I L I clfusulu e::c1&io!e• ptlu d!:n .. s !• ~ • !:. c.o 1 i:t. 5l • SJ • ~ .. do al't~ 14 do ISII.: _ 

jn.l " 
ln. I 0!5. 2f 

ln.l 2! 

I, I 21 

·-· 
J n.l 

certidio llla Quiuçio da'Tdbutoa hck:rab. <1. u. 
do for o caso~ -

nlaçlo :Mad da Xafon.çSn Soe ida (lAIS) 
1 
~ • 

do for e cuo; -

Dllclaraçio finada paios adaialstudGru da quo: 

:lr •:oa~:u:i:G a~;i::~i~~G~~:~1J;I: ~~!! 
~:rr!!a~:f:t~::c;I;!~s •:;·~~~t;o ~n· d~io tlll~~~~ 
:O.;l:i. a:Jl!ea~:.;i.~: ~=ai"!~~o~;.ru.7 .. QSI) 

.li). benh~a aâ'c:io. 1nt•tr• o quadro aoc:iatir'!o da 

:i!I:r~~~~~:!t:=~c~~:O o~~~o .:a,~:~!~ 1:. .. ii 
lar a astaçao; naa da out:ru •çrasas da radio 
Jlifaai.o~ -·IWl'l:h:!pio.~ divnsoa, .. a::rc:a:uo aGi 
11a1tos findos 21.0 ar.Jia:o lZ do ·Deento~lei :n• 
2:36,· da 21 da favarai.ro da 1967, cuo a. pratao 
lllaata va~ a Ja'l' contaçl&<la coa a o~ato:r,a;, -

c:o.provutas da que a entidade possui 01 ncur 
•o• f~ adsiQos pcn o cspnandiao:ntc:; -

alauta do al,to!'açio contratual ou astat.u•irla-p. 
r a a alav.çao do c:api tal social, a sor ,.u:&otl.tl." 
~o de •ai• o valor pravlsco pan o novo lal'ViçÕ, 
q,u1.11dG ffSl' o uso; 

rcomos tknicos: iruUcaçio doa equi~; 

I I I quadro coapltaentar i p!'oposta. coaforao ltaa I 
•~!1~-~~'~'~•._,J~J..J das Con111i~iiu do_!dital~ 

jn.l ·-~ 

la.b,, .... ,. I 

assenti.eat:o -proivia <!o Couelb.o da SIII(Urança Na 
cioD&l, qaancl.o fGr "o .caso; -

'Prova de ~ os COtist:u ou acionistas sio b!'a 
sileirGs; -

I [ p1'ova de lll\la os dintores ou .sõcios-aonntct's sio n.plSPEN~ I br&sild:ro.s nnos;• . 

' rT----, prova de cu.priaento das obrisaçõas elet-çords 
dos diretor_es: _ _ _. I n.l 37 • 3!J 

1,.1 56 a 70 

j,d 7$ 

Certidão do;; CartõTios Distribuidores Cíveis, 
Criainab a do de Protostos do TituloS dos diro 
tons: -

declara~ dos diret.oros, d. que nio -participaa 
da dl:reçio d11 outra el:lt:idade executante da t:IIIS 
lla tipo io serviço do radlGdU'u~iio a qu111 se ri 
fare o •~••lit.al, no aut~i<:ípio ondo se pretend'C 
iasular a e:staçio, nea de outras eçresas de 
radiodi!'esib, ea lll.micípios diversos, e:a e:zces 
so aos ·lbitas fixados no artizo 12 do l:locreto-:' 
lei n" 2S6/67, caso a proponente venha a ser 
contt-.plz.:l.& coa • outor,a • quot nio costio no 
axarcic:ia dO" •andato coletiva que lhe$ aSl>C!IIt'ta 
iaunida~ parl.alir;c:nur. nea ,uercea carro de sa 

~~~!:i:. O:u:~·~=!~;::ef~~o n:1;:~~=~~t.TaçiG PQ 

A propoarAtlr RlDlO :lfOR!ll:S'tt FK ~'1'DJI. 

:::-:-:----- !.stiut.· III& proposta COll 01 se,ubtelll dGCJaCI!. 
'tOI: 

I,,! 01 

I 
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ln.! o::z a os 

ln.l o.J • oo~ 

ln.! " 

ln I " 
ln I ~x-x 

I ... 1 

Jn.J x-x-x 

atas constitutivos ot c:vontuais alteT&ÇÕts t:oa 
as rcspoe.th'as co.prov&ÇÕCJI <!o &l'quiv•a,nto ou 
rcai~tro na npaniç.io "CO-.petente; 

j" d:ius. ulas exi&:t.das polu aU'neu !.• !, a .5. \.O 
1' do arr. 14 ü RSRo 

elll"tidio do Qut.uçio 4• Tributo• Federais, q- '!. 
do for o cuo:; 

ntação J.nud de. Jnforu.çõos Sociais (RAJS), ~ 
do for· o caso~ 

Decla:raçlo fin-ada pelos adlll!n!stTaclOTes do que: 

~l/'~a -~~guit.Po ~t~~~i~~~o~! z:s:tc~;r: ~!!!. 
~r~z:~•~f!t i~:t;I~id~s c~~·Í~~i:o C!.~~ • d~io De~i~ 
t<~-lci n• 2l6, Qe :a Ç<;~ fovoreirQ do U61, caso 
vonha • ser c~uçlad.a ~. a autora:•:; 

b) nonhU31 sõcio !ntOIJl'& o <tU..d'fo soc:loti:rio do 

:Y~~~f:~~t:r=~~c~;i:o o!~~o ,!' li~:~!J: f:~<ii 
I ar a csU<;.io. nea Co out:ras e111presas de radio 
difusão, e• •un1di>ios dive:rso.a. e• exceno aoi' 
liai te~ fi,: ades no ar~i&D U do Decreto-10'1. :n.t 
ZliS, do U ela fcvtrtiro de 1967. caso a pre~l!! 
dOil1:0 Yenllll & Ser COfltOÇladll. COII. a OUtOT&Ii 

coçrovantes do que a entic!a<!o ponui os J"ocur 
sos financei:rcs cd&J,doS p11n o e=:prundi~:~entc; -

ainuu. do •lt.~>Taçio contratu-1 ou est..:t.u• i-:h.llll 
ra :a eleY&'W~O elo capital socbl. a ser ,.UIIantf 
do de .. ais o Valor previsto pua o novo sorviço, 
quando for o caso; 

qu.i.dro coapleaenU1r· i projlona, confon:o lU!• l 
das Condições ~o Edital; 

a.sc:n:tiaento pi~v:l.o do Conselho da Sc:;un.nça Na 
cion,a_l. qu,anclo for o caso: -

r-r----r .prova da que os cotistas ou adonistst: sio br! 
J n.l ll. sildros; 

ln.J 

Jn.l U e l3 

pTOva de que os di'l"ctores ou s&:io•-.e;orcnte5 sio 
brasileiro.J n:u:os; 

prova da cu.-pr:l•ento das obri:a'iões elc:itouis 
do• dhetores: 

Cê't"tidio clo.a Cartórios DistrU.•yidores Cíveis, 
-~~i!!ill.is e do de Protestos <!e· Títulos dos cl.ir~ 

~!cli~!ât ~~~ o~i~!t:~~~Ja~! i~!~~~:n~!r~!d~: 
ao tipo da serviço ele radioclifgsio a qua lfl r'i 
fere o edital, roo sunic:Ípio onde se pretendê 
Vtsuhr a esuçio, ne111 de outru ellprc:sas de 
r.dio4ifusi"o, ca •uni.:ipios diversos, e• exces 
so aos li•it~s fi:udo~ no a_rtigo 12 do ~crtto= 
lei n• 2l6/67-caso a proponente ~c:nha! .sar 
.;;onte,..,lada c:on a ot~torJa c q_ue nao estao no 
exercício de 111andato eletivo q1,1.e lhes as~o-e~:urem 
iaYnidade parla•entar. ne11 e:r.crcea car~:o de: 51,1. 

Cii~!~i:o o~u:~'d!~~~::ef!~o n:s~:~~:i~traçio P~ 

<llfADRO CONPA!tATIW nAS PROPONENTES 

A propon•nto uora fMM>t:H FM L!PA 
------- lAUruiu sua :proposta coa os ao~:ulnus docu.a!: 
t.o&: 

~qun-isonto u!:rlaido ao Minbtro das 
çoaa; 

ln. I Ol • UJ 

\n.l h • os 

I n.l 

ln. I 

ln. I n 

" 
I El I 

ln.l " 
lnJ HelS 

ln.l l7crl8 

ln.l 24,25 • 2~ 

ates const.itutiv.o.a ~ eventYais altençõo& coa 
as r.spectivas coaptoYações d• arqld,vu.eate oa 
TeJ:iift:ro JU r-c=partiçio co.-pet•.nto; · 

cliusuh:s exicU:aS pelas alinc:as a~ b • e c.e I 
1' do art. 14 do JSl; - - -

ce-rt:l.diio de Qu:l.ti.çio c!• Tributos F~dorais. q &!, 
do fOT o caso-; 

relação J.nui.l 4e lafoB&!iÕ•s sódah (]WS) • .-a 
do. for o caso~ 

DKhraçio flrzsda tJelos aãininrac!oras 4e qo•: 

~lr n;o ~~~~~i~11ii;o •3!1:!~1~~0i!~~~ciPI: :3!~ 
sc1 Rrcur,d• i~st.alar a es·uçio • q\lc. nio cxc• 
d.G:ra os l1alt-.s fixcolo~o no ani:o lZ d.o Dacrc=

',to-lei n• 2l6, de 2l de fevereiro <lo •1SJIS7, :C.Uo 
vcnbz_ a ser contuplada coa. a outot:a; 

• lt} nwthua. sõeio. iZitcara e qUadra soc:iatii:rio &I 

!ii!éif::i~~t.::::~ic:r;t:o o~l~C! s~· p~:~!l: t:_ .. ~~ 
lar a estaçio. n- de outras empresas de rad.iÕ 
difusão, ea aunicipl.o• divono•. e• excesso aoi" 
liloites fixados no artico 12 do ,De~uto-lei . at 
l.l6, de 23 da ftvcrei:ro da 1967, cuo a protu 
de~tc venha a ser conteaplada co• ·a outoq;a:; -

COilprOvantu da qua a ntid1de possui OJ · r•r:u! 
sos f:lnlncciroa _e:d.Pb pa:n o eapreendiaoctc: 

~!n~t:l:~ .. ~l;·~~ç~:P~~~r;~~r!l ~u a •:;:tu:_:!:f! 
do de 111ds o valor previsto par,a o :novo serviço, 
quando for o caso; 

qu:aàro cocpltment.U' i proposta. ccmfonull ltU I 
das Condições d.o Edital; 

csstnt.imento pTEvio do Coanlh~ de Scturança H:a 
cional, quando for o caso; · -

P!OYa -de que os cotist-as ou ac:ionlsus sie \r! 
ulo~:=irt~s; 

prova dt que os 4iretores ou s<Íclos-t;ere.nta-slia 
bra!dleiros natos; 

prova de cu.prinri.to .das obri;açiSc.s eleitorais 
dos diretores; 

Certidão dos CutÕt"io:i Distribuidoru C!vd"s• 
~2~ ~~!:!~•h e do dv Protestos do t[tulos dos diT!_ 

I" I 
c!eclaraçio dos dl."'toros. de q_ye nilio Psrt:lcipq 
d1 direçio de outra entidade executante do .. ! 
1110 tl.po do 1.erv:l.ço de :radiodifusio a qu• se r! 
fere o edital, no Munic.fpio onde se pretende 
instal,ar a esta'iio, new. do outras e~rosas 4a 
radiodifusi'D. em nunicípio-s diversos, e111 exces 
-socos li•ites fix•dos no anl.~:o l2 do Decrato= 
lai n• 231S/IS7. c:uo a "Proponente ve:nha a sar 
conteiO-plada coa a outoraa e que niio estio ftO 
exercic1o clilr ... ndato eletivo que lhu ane~:urea 
i•un1d;~~de parlaiÔentar, ne• exarc._ t::r.r~:o de 11:1-
pervisio ou assenoraun.to n:r. Ad,.tnbt:raçio I'! 
blica, elo q_ual decorra foro asptc:l.al. 

A proponente KlL E M!~ RADIODIFUS~ L~ 

------ instruiu su• proposta cc• os se&uiatas doCUIIO!!_ 
tOI: 

" 
Í n.J u .. os 

1lfrttJeri1110nto .. tri&ldo •o Nlninro. da& Coa~i-c!
çou; 

ates constitutivos e eventuais alterações· COII 
11 rnpecnvas coaproY•'iÕ•• de arquha••ato 011 
:raa1~tro na rtpnttçio COJii!Ctoatc; 

5969 
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os. 08 

(n.( •• 

fn.( 10 

ln I , 

I~ I 12 , l3 

ln.l 11 

!,.1 13 e 19 

,. 
" 

ln.! " 

clÍutulllll &Xilld&l J!elas d!a•aa !• !!. • S c.o S 
1• do •~· 14 do RSl~ 

c•sddi~t « QUJ.t•<;i~» u' Tl'ibu.r.ot F•datdl,. .q &!, 
do for o caso; 

relação Anoud .!t llllfor.açllo• Soeiat.s• (FJ.tS), Q1111S. 
do f:or o caso$ 

Dec:iu••çio fi~tch. pelos aô1nb"t:rado~s 1b qui: 

~lrn~o.!~:uii~o·~;i~~i~~=o~~~~~cY;I: ~5!~ 
•• trr•tend• lnstillar 1 ost.a.;;io • qu•. ~tio OXCtl 
44r• o, u.ius iix•do• no -a:rt.:lco u do Dlit(r:r•"' 
to~ld n' Zl6. cht 2S da f.ovn·dro dCI 1967. cuo 
"oalu a :J•r contt~lada co. a outorJ•: 
11) ncmh.u.~~ sGcio int•~rl o quacl:r-o soc:ietirio dtt 

3~!~1t:~i~~c:e:U:~ci;l:o o~~~o ,!• p;:~;ã: t:l<ii 
l•r a eu:ac;i'o, nc= do outras ·~reu;l do n,.diÕ 
di!aaia.. ea 11uniclplcu; diversos. ea oxçosso uS 
li•itu fiudos no ard;.o lZ do -Decrcto-ld n• 
ll6. d• 211 de .fo':.'nd:ro de 1967. cu o a pn-t.-n 
dGnU .,•l!h.a a ur cut~•plada C011 a outorj'&; -

c:oarrovantes de G;ll• a e11ddad• pouul os neur 
t<Js !~iros •U:eidot ~ o ·~roendiaeatc:.; -

•inuta ~ altcraçio contratual ou estatu~ ;r:t:apa 
1:'& a •devaçio do C&piut :toc.bl. a sll!lr l..Ullellt! 
do do ••is o vdor provb'o para .o JUIYO sarv:f.ço, 
Clu.&Ado for o caso; 

quadro ê:oçlelllcntn i proposta, c0%1fon.• Hall 1 
das Condições do l!ditll; 

uunti .. a"t"o pt'ivi~ do Conu·lho d111 Ss:euranç• Na 
cional, G;Uando for o cuo; -

prova da que os cotb:t .. ou acicm:lstas 1io bra 
.sUe.h'os: . _ -

prova da q,ue os diratoros ou s6'dos-aerentos ~ 
brasileiros. n.nos:• 

prova d11 cumprlaen.to du obril'~~ções ehitora:Ls 
dos dbotores~ _ 

I 
Certidão c111s Cartõ:rio.s Distribuidoru C!veis. 

ln.l24,:t6e::3 _ Cdainds 11 do da P:r-otastos dÓ Trtulos c!PS clira 
toras~ -

ln I ,, dG'dneçio dos diretoru, ele ~tue nio pnticipa• 
da d.ircçio do outra en.ti~de execut:an.to d.o mos 
•o tipo de serviço de n.diodi:fusio ,. q_ue se ·ri 
fera o edit:al. n11 •unicípio onde se pretendê 
1:Dstah:r a esuçio, ne• de out:ras tl!IP:r<ISJ,S de 
l'&dioo:li!us~. e111 111unidp!cH1 divcr:so.s. e111 ·u:cos 
so aos lb:citc:s :fi:~~;,.d.os nll ;~~rti'o 12 do !ltcc:r.,to-:-
ld n• 1.l6/67, cuo a pr()pon.c:nte venha e so11' 
eonteooplJ,Cia c11111 • outorr• c que nio estio nt~ 
a:x•:rcrcio de •:andaca eledvo q,\le lhes •s~elfUTClll 
i111un.id!d<l: p:arlsil:nur. n.e• exerce• C:&li'JP de su 
pen-iuo ou :Jsu:uora•ento na Ad11inistraçio PÜ 
blica, elo qual doc:o11'ra foro especial. -

A p:ropPntnU MOt L!ItjRÚ pfj tHI$$085$ nb'r= 
------ 1nsf.ruiu sua proposta co• os setuintes dCICUJIC,!!. 
tos: 

IFl.l OJ .. 15 

~q_ue11'banto ci1Tl&idO .. o lolinbtro das CO.J.~Z~:JC!, 
çoes; 

i:to$ c;Qn3"lhuti'fos • eV6tl'tU:t.il al.te't•çSes o c:aa 
•.s respecdvu co~~provações de &:r-quivaa~tll ou 
Tt:&1.:11itt'O a.& t4p&tt1.çio eoçetCinU: 

ln. I 04; • ll 

1"-' 
1 ... 1 

" 

lv I 

1? .. 20 

I "·I 
I"' I 
ln.! " 
ln .I " 
ln.l 

I" I ,. 

cliUsulu •xi,idas peJas al!aeas !!.o k • S c.o S 
1' .,.do art. 14 do RSR; 

Hlaçiio J.nual de Inforaaçêies S~&:f.s (JtAIS). ~ 
do for o ~aso; -

,.c:laraçio f'i:raada pelos aobainhtra.:torn. .:!e qu•: 

;~r "!o .t~~~u~i~ e~!i~~i~~o~~:c~Yc:lPi~ ~XS!t 
iile Rtetell4• ln.nalar • estação e que, nio a;~:c:a 
cfera os l1•it•ll fixadoJI no ,.:rt!li!o 11. d6 Pocra:::
co~lalD' 2:!16, de 2&1 dot ft:VO'rdTO da '1967. C:A.I:O 
vanba a .st:r conteçlada c:o• • outDrs-:~~; 

b) :p.enb,.. sil'ciD. :hl.ttl"l'a o q".;~dro _,oc:htir:!o de 

l~!dtf~~i~~t:'!u!icS;~:O o!i~o ,!\!:~!!! ~:~~~ 
11.1' a •snçio, ne• ela outra1 e~~p:r-•us do rad.iÕ 
<illusio, ta IIIU!tic:lpio.t dlvorsos. ea exc:ano •ol 
Ibiu:l fixados no aru,o 12 do Doci'Oto-ld ut 
136, 4• H de tovneiro de U67, caso a pretett 
daa:u ve11ha a s•r coateçlada c011 a outors-a; -

c:o.prOvantes da que 1 •ntidad~ possui o• re~ 
SOS finllaaiftll: aifidos ~O •IIJI:reotn,di .. :lltc; 

~!_a~t!l~~~~l!·~~ç~:Pí~ir!~~J!l ~~~ .'!~tu:~!~!1 
do d.e ••b o valor pnvhtD para o novo s•1"V1ÇÕ, 
q_U~J~clo for o c:uo; 

qul.:!:ro C:OIIIplucn.ur i proposta. c,oafono ito• I 
das Condições elo Edital; 

assentilleato privio do ConselJlo d• S•1uraaça lfa 
ctou.l, q,u:zndo for o caso; -

prova dOI" qu• os codnas oil ac:ionistas são b:ra 
silel.fos: -

prova de qua ·os dbotores ou aãc.iaa-aereates sio 
b:ra.silei:ros ni.Eos; ' 

prova de cu..,:rbcnto das obd,açÕ<IIs •Ieito:ra~a 
dot dir\_tores; 

Caitiilio dos C.nõrios Distribuidor~ts .C:fvds, 
Cri•iXIIi:l e do de Pt"OUIStos de Títulos do:t. clh• 
tores; z:xtGtNC:tA NAo CUMPRlDA .,.. 

~:'~!~!~~: ~:s o~i~:t:~~~.tz~: ~~,~~!n~::r~!ei~= 
ao tipo d• 'erviç:o de radiPdifus.iio a qu• •• ti' 
fere o eclital. n.o llUni,ípio onde se pr~tcndi' 
instahr • (!su:,..ao. ne. dtl outras e~uu d• 
l"•d:t~it'usi:'o, e• ..unic!pi~s divt~rsos. c111 ex.::.es 
so ses lbitcs fixados no utia:o U do De<:reto':' 
lei :n• 23i1V7, euo a proponent-e vc:nh• .11 ser 
c:cMeçl.ada C:lllll a outorza e .qu• niio llstiP li.O 
•:xer~rcic de und:t.to eletivo q,ue lhes as:.e&Ul"!lll 
iaUIIidad• pa:rlaÔ!enur, ne• e:Ke:r-CCIII cu·.~~:p de •u 

f~f:!~i;c 0~u:~'~:!~:e~!~o n!s~~~~=i~traçio PE 

11 propontnt. M!)!o EsMEUl,.l»- Ln». 

------ lnstndu sua proposu coa os sei"UiliUto docl:la.O! 

r, 1 ltfqullrben.to <01-ri&ielo ·~ Ministre, cla:11 ~ic!. 
çoes-:, 

atos constitutivo.s' • eventuais alterações -coa 
J1=1Jlll • 1ul u·nspectiv.s c:c11J1:r-ovações de atquivU~uto ou 

• ncittro as. ropartiçio .co119ttMU; 
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c.liUIIObt e,;isidas p1l&1 al{Reas !• ~ • S. c..o S 
\n.fll2 • ll.J I 1• do ut. u do lSl; 

ln. I 72 

j,J ~, • 7l 

I" I .. 

I ll I 10, • 1011 

IEJ I x.-x-x 

I "-1 t:t·a 1031 

cuti4io de QUitaçio 411 1':r1b\lt:os Fo4nab, q- "!. 
do for e caso; · 

relação mual de lafotaaçêi .. Sochb (MI$} • lP!. 
4o for .o caso, 

~)aclaração d!aacl'a p•l~l adaill.lst\"adorea 411 ~: 

:lr 11!0 ~~uit:o ·~!1~:::i~~:~!::&:tc~;r: ~'i!~ 
l:r~r:;•yt:i i~~t;l~id!, ·~:·i~!i ;o qYt' alJio llo~~ 
'u·hi :n• Zl6, elo :zs do ínor~tiro de ·15167, c•n 
Tenha a ser c:Ofite-t'l•d• cw. ~ ou~qa; 
b) 2:1eu.hua •Ckl.o in:totra o (I,U&dro sociothio c!e 

4i~if~1~~t:t:~!c!;1!0 o~~!o .:• p~:~;~: t:~~ii 
lar a astaçia, ;~~e10. de ouuas e.presaa do n:d1.2, 
oU.fus.ia, •• :aun:Ld'J>iOI diversos, •• excouo aos 
lbitot. fi:udos no artiJO 12 do -llocroto-ld t~' 
236, dt 21 de feYtlrdro de lSI67, caso a prtlt•! 
dente veoha a ser, contopladl. c'* a outorta~ 

coçrovutas 4o que a ut.ldsde posslli os rtcu!. 
lUIS fiJgnQiTOS Cld1ib pu. 6 oçr .. ndiawtGl 

aimn• de a;!,'tar&ç~~- c:on"tt·s'tu&l ou as\atU"'iTiaP.. 
ra s olov~r~r;;so do c-.p1"tal social, a SeT ~,.-n"tf 
elo de saia o valo:r p:rovbto para o 110VO serviço, 
quanda for o casoo, · 

recunas ticnicos: ·in41eso;io dtJ! oqu~, 

I I I 
.qiUub'o C01tplt:•eatar • propo;,su,. confoTM 1tea & 

'Fl. '0" .. 'º' 4as Con.Uç!~s do !:4h.al: 

hd --· 
I,J,,..,."""'-1 prova da que os ~:otistas 011 ac:ionht..s sio bra 

sUobos; · -

prova da qt111 os <liTatoru ou s&c:io&-lnant.s sio 
b1'&&1lobos ll&tos; 

1 I 1i • n •j .C.rtidio 4-os canCirhs Dhtdbuldons CS:Veb. 
Fl.1l7 a 1.20 i~i:i~ds a do 4o Protesto& do Trtulor dos dlr! 

I n.l ,. 

ln.! Ue n 

I n.l X-;E"' X 

1,.1 o' • ll. 

1,.1 !I! o ,, 

I 'Fl.f 21 • u 

G!IJi:;]Ll 1'1. ' 

d•clar•ç!o <los dlrotoros. 4o que nio partlcl}PI 
da direçao do l!lutra e:n.tid•dc 'IIX~~tcutan.to do aos 
- tipo do sorviço de radlodi!usio a quo so r"i 
fere o edUsl, no au~:oici'p1o oll.do se Jll'OUll.di 
inst.all.r a est&ção, nt:s de outrss eapresu ao 
radiodifus~'b. ea. ~nic:.lpios diversos, e11 exces 
so aos liaites fi;~~.ado~ no artiao 12 do Dt:erot.o': 
lei n• lll:o/97~ C<Uo a proponente venh• a soT 
c:onusplada coa· a outora• • quo nio estio ao 
•xorc:i.::io da m~nduo ela-tivo qu• lhos asusurca 
iaunido~~clo parlUc:nu.r. oca exercera C&rl!) de. su 
liOl'Vbio ou asse.uora•cnto na AW..inbtraçio PÜ 
blic:a. do qu.al doo:.or-ra foro es:pocial. -

quadro c:o.-plcaontar i proposta, eonfon~t~ it .. I 
du Condições do l!dital: 

prova de que os dirotono• ou sôc:ioS~eq,nn.tu 5I& 
brasileiros natos; 

prova do CUIIpriaonto das o'brl:a:açõos oloito~ais 
dos d.i"ratoros; 

C.Ttidlo;~ dos CU'tódos D1st:t"ibu1doros Clvais, 
Qoiainail o ~o do Prot•stos de Títulos dos di'f• 
tores~ -

doclaraçii:o <los cSirotoTos. do quo ni:o partidpaa 
da Gheçi.o doe outra entid.l.doe exec.utat~te Go llDs 
~ tipo do serviço de. r•diodiÍU5io a quo so ri' 
:hre o e di u.l, no •=ictpio onde Stl • pretendi' 
in1t1.lar a esuçio, nea do outras ~rosu do 
r•diodUusã'b, 1':11.'111UnidtJiOI diversos? ea excos 
.to a<~s' li IIi tes fixados no artito U do Deerot.o':' 
loi n• 236/67, cuo a proponente venha s ser 
<::011.templada coa • out.OT%& o q,utt nio estio no 
"xorcicio de ;undato eletivo q_ue lhes assc:~:uTfla 
i•unidaoio parhlilenur. ne. e,;ercea ear~:o 4o sv.. 
pe:rvi,ão ou assessoraacnto·na Acla.inbtraçio l'ü 
blica. do q,ual 4eeona fo:ro •a.p.ocial. -

OJAORO COMMRA.TIVQ ~ PROPONENTES 

XXQOCO: runoACXO CO'LTUIIAL ltlOCI!AUDT.Nst: 

"J 
_.... .... ~no~. t•l:o. .. n.,...., --· :::=~ -·-· 

-"--~·-· ~~~ '=-=~ ~ ·' •• .x.~~~ 1---- .... ·- -·--- "::f~ 
_, 

i -· - -· -- - .. -w• --a.AH!:N't'INO DOT'J::t X ···-'- =--· ....,_, -=---
ANTÔtfl() DA.CQ%0 ' ·--~ --_ ....... -· ....... 
MJ!CIO TtJl!J:Ant. 

.,._ -·-· _.!.2...'!1- -!L-
X 

n,\UIO HOIUli!:STB hl: I.TDJI. 

I.I.JU CANDIDO ACAUAN .ctJ!;ltREI.liO .. • X -- .!.QQ.,., ...!2...• 
.....,__ 

vu.DIKtR I'IW4CISC0 KUT'ntS 

'i'ltfO'l'I. 
:20t X • 

~ -·-· ...ll-'!11. 
.. __ 

I ,_ 
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~ -""'"' QUIIDRO COMPARATI'JO. t:AS MOPONENT~ 

tl.o\010 IMIICI!:H h'l LTDA 

1. . ~ .......... ..... :. .......... -- :::: 
_ ...... 

-·~ ------·---· r~-- c:=:~. --·-=-I ~.··.~<:.~ --· -·· -- -- -- == .... ., .... ...... ..• - - - -· -- - -- a&.eo--PAUlD U.Sl'Eit DE: '(lUADRd!J " X .... _ .lOb -Cl<.• 
__,__ 

FlAVIO KAUR.t CUAZU:LLI " X X 

.:Jost lt.NTOKIO DE ANDAACE "' X X . - - --..... , .... 
--;:;=."~ 

JoXo 'D.SPE ... jr. 0c.rADROS '" X .... 
.,..!.._ _,_, ~ .. ___!!_-

JCIXo CARLOI> KJUIN FEJUI.I '" X 

...... MIL E D!:.li PDIODU'IJSlto L'fDA 

LOU tEI'INANDO r!!!i5A 'rRICHES '" -- ..JJ>1'o< JL• 
_.,__ 

VEIU.. KU.:tll. TIUCHES SE:IDl. ,, 
~ -·-· 22,_, ~-

I 
-

. ; \ "!''' 

~ OJADRO COMAlAATIVO DOS PROPONENTES 

'"' ll:!:DE: LI'l'O:AAL O!: DCISSO!ta.$ LTDA 

t. .................... .... ~:o ......... 
... __ . 

==~ 
,.._ .. _ 

~-=~-:-. -·b -----··-·--· -- --•f.'W~.·.: e--_-·-· """' - ...... _ ---~~~ ..... , .... -·H i -· - - - - - ·- -- -~·---PA!Jto CZSM. NOl'AJU: "' t••- ~ .. -"-• -"'---

Klctti:I. ALFREDO PETRY 

"' 
ou·-- - ·--"""C> .. D 

_ .......... -· a•....., 
lZO JaCAJUlO PETRT "'"-"- -"-• -->..~ ....2L.-

" 

· Fl\otn ES~LTDA, 

ltCI!)lJU, PltAHC:IS~XR 

"' X X X X !.!!!.. ~'lllo ...!L .. .B1..:......-. 
Ul:l'r'Oil JOXo TUVIsot. 

"' X X • X 
Jekl JQRIA HOFFMAN DA SILVA '" X X X X 
~tor .JIODRICUES tp:l'OHUCENO :zo, • X X X 

-- _,_, ..!2...._.., __E_-
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------·-· 1111 _.,.... ··i •.•c.~".-,; --... 
"' ... 

~ o -.xp)llto, CQIIIC:lubioa qua aa a~ill.~l 
p;.U&I.d,.,a ••tio apUa l Cluto~a objato oSo Z4.1Ul .w '2'4/tl• 

-~~~~ 
b) ltXDlO 'NOliMS'1'Z PK I.ttllt.. 

<=) WIO :IM1oGtK FK L-mA 

4) MIIo 1!!: D!!% ltAMOO:IPIJS10 LUla. 

a) :d.nlO ESRAAl.nll. L':'!IA 

.f) ~ Ntc.I0 lW'ÍotA 00 lt:lO GIWml: DO 1UI. L'!'DA. 

bclan~a CJU• •• J=)pa~a ltl41o 1bt'd;!l 
~ nt t.td&, ll.1dio ~ 1"11. J.tda a M11 a [)e;'l. Jta41o4Uuho I.~.~~ 
.. au.raa a do=-t~taçio - ord- a ql.\1 aa 4-..ia to:.:- aotJ.f1eadq; 
pu-a "'~S.I: f&lt&a r :ll'leelrreçóea da ~ta~::io. 

a.J.:le.~a qtza a ~ Litol)ral ~' hJ.aaor•• 

LU., apea..J: l!ltiÍ 4_.i&a.nu ~:M:~tiU~ •travia do oUcio n? 107t'U 

PU 4, fla. :a 4os .-utoa, QOnfo:cw cOap~v.- avi!IC> d• Aeeb~DtobJU 
'jiiZI.~ ao• aut.c~•, t'l.a.:n, aiio ooapl•antou •u• propo•t.a t10 ~ase:>•.! 

tiPQladc) pU•• O:>n41çõ.a 4Q E<:l.iU;l. ~ &1D4& ob .. n'ou: qua • 4o<;:o.

-t&çio:l CQapl-tar apr<~Mntll4• ~1.& l:'at'a:rida ·•~~ottdada 0 aill.da 00!! 
~blt.a.. 

Dianu 4o ~. ~• P:.l• 4uela••1fica
çio da' hd'l LU:.ot:oll 4• bb&Oraa Ltda, DOt:iVO ~lo ~t a•R ent1~ 

d& lliD <COII.at& l.btada entre •• apua a r•c:.b<&r • ov.torga Qbj&t:o 4o 
pr& .. llt.& ~Ul.. 

Dt: NXIJ110, 

ZneaaJ.!Ohe.,.•• o "'n•anta proeeea.o da E 1 ~9 2Jt/ll e •.-a& ap«n ,. 

ecM 1 Di'liaio de bdioditu•~ p.ra ~ •• '1\1~• 

l'Qrto Al.-;rn, • • de ltlt. 

y~ 

Hf'le ... ;o.n .... ..... 
........ ...-..- .. -

. ... _ 
- --· ...., ___ ... 

' . _ .......... 
-...!.._ ~ .. _....,!2_ .. -:-!!--

·- _ ... -~. ---

_.. ----

MVIalO ta: PDt®ll'Ô!Ixc) 
QÇ~ ~ ASS~ .JUktDt.COS:/SOO. 

Pwx;tSSQ •o :UQOO-:OOlOSl/#11-:13 

Jtfl't'OSt 21l02-oOlU7/U~ OOlUS/Il, QOUU/111; (101.451/U, OOU'O"Í, 
OO,U.U/88, OOU5,f;/U 

.MSattOt J:dital p1~ :Z~U/111 (ccnnrooeaçio 611 'b!,urw.aaaCioa 1:11 aucuç:ão, 
do "rviÇQ ~ :ca<Uod1t~io ~ra •• fNqaitu::1a ~~ • 

.. aa e.14a~41a Jaca'na.. Eatdo·do JUo Qran4a do Sul). · 

DPO~ btl. ll9 otÔ/et 

b. ab.ndtAento .b .1Aat.ru:;õ&• hdxa4U pelo 

MalltlJ.L DC QJab'r~ Jt3:!DICA, - ... ~!t:ul.Q U:r:, a D:I.Atod& 

.,gicnull do t:ltH'l'Uo - Jlorto AJ..gra proc~~~dau ao eat.ti:lo ~lildll.ar · 
4u pl:OpD&~ ap:ras<mu.4&a palaa .a.UII&""I!I' 

- JUI:DN;J.o cm.~ lllOGfWCt:EX;E.' 

- dlm:J KOIIOES'IZ tK t.zrDA. 
- dtno :IIW%M nt ura 
- XU. E DEZ: IUol!IOOI.'Pt:lf;lO LTDA 

- 'lltt:E U'ttlML IZ ~SSOIWI t.1'0A 

- deiO r.s~<~e:AAI.DA L~ 

- SOCU:w.ot MDIO icA'l"'Va. 00 Ja.O CIWCtll: DO 

SOl. L'tDI. 

t.en.SO ~u.so 011 .s.a~cboa. .s. na. :n •· 1f • o Panee~ SP.AD 11t 

QCSf'J Ula. 3fi a S3l 0 , q~dcl o:;me.l-11111. q"Ua ~ pt"OpQaanua,.~ 

cul.t.=al ~rlb~aa, Rl41o B••r,ala., L~ • a Sodeda&. ddle 

••t.:Ln do tio Gt'an~ 4o Sul Ltda., aathl!iE&r .. oa req;uhit.oa .., 
Xdl.tal_. &lle>ato a 1ltllc1& Lit.or-.1 da a.J.••oras Ltda q• ~·-r da. fto

t.iUe•da• tU. a6, nio CIC)a.p1.-..~~.tov. ..... uatatori-atll a a.a p~ .... 
Jat.1fi(:&JIO& o oitadoo P•~c:.r $ 1305/"• •\'IQ

It'itu:So o u~11.ta doa -.ut~a l Sec:ntuta-Gn:-.1 pua p~ 
~tcl.' 

-~~ s"""" 
Aaai•otall.t& J'url<Uco 

da Ullt 



5974 Outubro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 25 

.aoczsso tw .aooo·OO"'0$1/1&--13 

. ""'"" nvrt'tiCOs 

•~ s..::r<~th1o•C.J:al. 

Tnta o preaan.U pn:u:o.a-o do E di tal n9 

2.ttl!ll. pera,out.o1"'9• do aarviço <!e ra<U.o4.lt~aio 

.oru:.ra - fnqaãnc::La ..o.:tulada, n• .;J.41d4t <!., vaca
na~ EatadCI ciQ R1o Cr~o:S. &:> Slll.. 

xo pra:~~:o aat:Lpula&:l, •c:o.rnor
c:husacSo a& aa91.11ntaa aaUo:SadCias 

- :rwtw;lo CI:TLTIJAAX. lliOGIWUEKSE 

- ~O MORDESTE I'H LTDA 

.. ltXnlO ÍMMõEK J'K t:rOA 
... MXL Z U:l lU.DXODIFUS~ LTilA 

.. Jlttc L:U'On.L CC EKISSOlW> UPA 

.. QJ)IO ~IU.LDA LTDA 

.. $0CIEOAIIE AADIO NATI\1'),. I:O lUO GR»>DE: 00 SUL LTilA. 

o pr-oceaao foi exoi.,!I.Í~do ~la O:Lr.to-

1'1• lla<J:I.onal 4o tEN'IZL ca Pono Al.aqrc, Pancar 

a9 005/U, e pala DJ.vi•âo d• P.ad.1od.tfuaio ckatA 
!lepa.rt.amo~:n.to (ll:lfOr;L~~.Ç:iQ UD n9 OoSD/39), C>Qtlllta~ 

do-ae qu. •• en.tidadea auprMII!InCioruadaa at•n.da:uo 

- pLdsupo.tos &l Edital, exeeto a Jlade Utoral 

..S. l:ldasoru Ltd.a, quo apesar de no ti tieada nio 

c:ot~pl-1\t.oU aaU&.fato:d.amenta a &U& pl:Q~ta. 

J.nta O expOsto, eat.i. ~ p:"OCCia&O .,. CO!!. 

diçõ.s 4a ••t: sllbloet14o i •l•n~ eon.ido.l:" .... io do 

Zxa9 lir. K1niatro de Eat•do du co•=1eaç3ea. 

IIJ:"•a!U.a, ~) da;'~ l'n 

llce!tm B- ~~r DE SOUZA 
. Dinot.o;:r~r~ do DllttEL 

FUNDAÇÃO CÚL TURAL RIOGRANDEttoS<!'oo 
~ • - u. ,_ - c.~oo • w - ... - ,_- 'WKwWI.-~. 'o 

---. F"lo 7J. 
IE~teelentt.a11t0 Senhot' Mintatro de tst.do-da~~·~ 

A .rt.JNl)AÇAo CUl.tORAL fi,IOG!WttlE:NS~, COIIl CCCMf 110~ nl.,. •• 

a7.a32,119/0001-?i• dev1dam11nte eon11t1tu1Ca na fof"''• da· .leataia

ç.ào eM Vtcor·, eq~~ aade na tldade de Caxlu do Sul, iatadc:l do R1o 

Cran.de do. Su.l, tendO tocudo~eonheetmento .11travé11 do DtÁr-1o Ot1c1-

al da Ontão de 21,09.88, ,do tdHal n• 2<J.C/6B m~d.ado publicar por 

eaae Klr\lllt.Zrto, o::or'lvld•ndo oa ir'ltere:ssadO!il à <!!xeeu.;iio dp llt:rvl

ço de rad1Qdtfu!lii.o aonora cm rm:out/iCIA I'IOOULAtlA na ç~dallc de va

caria, E:11tado do 1Uo Grande ,do SUl, Yetn por .aeu Otretor Prelllden

t• que • e11ta eUbllcnovc,. dlzer 111 V.:Ell.e. que de•ej& a><e<::ut•r 

aervtço, e Q\1111 e.a eO<IIl)ro!llete, desde Já, a tot<l'rl<:ler • tod.as •s e><l

airn:taa de ordem 1e1al que lhe 11ejam t'ett.as POI'" ene Mlnlatérto. 

Daelara, na opartunldade, que conhece e ae sUbmete .,. 

condtções'detote Edital e QUe, atualm<'l«lt.t, nii.o participa d• ncnhu"' 

:td.ttal para aervtço de radlodttusio. 

Ne11tea ~t:l"TIO!II. 

PecS• Deter1111ento, 

Vacar-1a{RS), 09 de novelllbro de l9a4. 

~&Nl<-n~#t?' 
DIRt'tOÀ. PRESIDENTE 

cP' OB06'J1"00-97 

DEMONS'I:AAtllrO:S OE RECURSOS tfi:NI"-0$ 

1 - T!VJcSXI:SSOR PRINCIPAL 

2 - 'r!WrnKISSOR AuXILIAR 

3.1 - Fabr1<:anta1 

_.o<, L ,t.r 
~TiNO ~ftir:J't'/7 
t)IRttOR PJU:SIDENl'E 

cPF 080691"'00..97 

'-...... _ _, 
1 -~ (NA.'tUIA.IS aJ tx:MICIUACCSJ 11!UIIlch>IO 00 ·1~7 (prccn<:hoer l cu 2 ea>rcrw: o c:aooo - n.n::a """"' ~ para .... ,. pe'!leOIII) ""'· ""· ~T. ""'· 

2 - :icios CI::M "''S DE ss 00 a.piTAL (NA.- li liiUil.Cil>xO PO , I """" "' . '""""'- mnAL 
't'.,R.I.LS 00 Wo!ICII.l.ADOS) SE NEX:ESSAAlo 
USAR O VERSO {preerdV:l" 1 <11 2 çm!or-- l IDe o C:MQ- nn::aor:bolll ~· ... ,..., ....,., 

""· ""· ""· 00<. 

.c - !Dei 003 sà:ICG INimWm:S oo (W,OFIO s::ci:ETAA!o ~ P!'a'O-
tem: E~ A CUI'AA cactssJ:oWuA 00 ~ TIPO tlE SD!VIQ) 
RIA, NA JoeK1. ~ 
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S- toata:~~OO~tt:DI!UGEN<'t:s 
tl.'.~:E~r.ts~IX.Cli'I1W> ~lo
!WuAs PIIOO.SSI<::tW(v,s NA MES!'IA t,OOIJ..lD.'.Dt, 

\' -"""'""""" """'"""' """""""'- r 

"""""""' &uM 
"'"""'"""'"""' 

- Pll!Cl:r.tJ.o.I. l:il: nM'CI tt ~ t>IkuA ~A 'l'DWi, 
~t~lvt'IttNS. 
~cl<a;ênt;;a lee.•l nc.s J:'t'Ogf"II'I'IQ de Úlc:a PQP.Ila;;": ..1ntno:. Ól! 

!;Olr'; de -tc:a ~u l:lru.tld") 

a - mw ~ M s::;:t..'IÇO NmCttoo, o~ D4-
t-OW.AI.O.O.~ 
(cl<t~ta lqal: minta>~) 

r -"""" ·~ """""' .. >WCJ-.. """"""" ,. "" >tN;k; Co:utno :24 -•) 

• 
~ t 11 1!11CI:'<;I Req,tio ~c.a :E,s~ 

... t~ o- ttn:s do dt~to nc:st.P~~~;õe>.;. Cl'l~ Q:;m> ~ ~ ~ 
D~Jo.ria ~ eMt:ISCMl de ra::t<ld~~ o r.crÍOdo IX t.e<ll'(:l de ~t5!5ào tntn~ 
tG.. «r.;:~t~ er,t.re- a ='!tra:lio no ar~ e•t.atio, ectn::lóent.l! coo o inielo oje 

~ t>rctaTC~DÇao hll:lttual e o t.érdii!XI 4as ~ t.nnsmi=-Õea no per-iodo, c:otnctóentc 
Geai o cncc~to Qc=o;t =e-. P~JIO. 

tU"-OOCO!llOGR.O.~CE OOSUL 
Sf.CRtlAAI .. OAtOUCoft,ç.l.o 

ZJ• .OE'U;GAG'IA OE rD11G'AÇ.l:O 

va~::..-ta, oa d<~ nove'111bro 11e usa. 

'l'eiOO:I a unat~i<;> dC! e~t'1mcntá-lo, na op<~rtuntdade ri 
q1,1e 11oUe1tamoe a a~ençiio de VOIIIII& E,;C:elêne1a para a eoneeaaio dO 
Ulll c=al de nt para vao:ar1a. 

conoidcr-ando a tr'adiJ;ão da Fundaçio Cultural Rio-CI"anden 
;i(' ~RÕ.d1'!1 Fát111'11,, 110 longo d~ lle-1.111 21 til<:IS Qe <!Xl&f.êr'lç1&, deiii.Onll ~ 
tr-ando eatar perf'ehamenttt 1n'tegra'da •o• po<:lertt• <:01\llt.iluÍdoa do 1111.1 

ntcip1a " •u"' f'1lo~or1a dQ açãc. proeur-ando t>rOI'IIover .,. hU'II\Qnt• • Õ 
Q.e8.,nvolv1ment::> l!lntl'<' 1111 •uto:r-1dade,. c O povoo, 'JOl1çitUt~a que a CO!! 
C::e8a'ào icJa ::"eit.:>, p•r-• c li~& (lfl9rclltl,, 

Juat,IUta."'~" noa11o empa~hÕ T\<!811<1 ped1do pe'lo el<pl"ftlll•1\'o 
deaenvolvlme,.,to çultllt'al q,.., c11ta Mun1o:ip1o ve"' alcançando, b'!l• c::o
"'o pelo 8lg;n1't'1e.,ttvo aumento Cle &u• popul~.ção, 

)I'• certe:.:• 6<1 col'!tar..o• c-. o ~lo d.c Vos11• EJ<c-.alÔnc1& 
para <> atl!mdl,.ento da rclv11'1d1çã<l' cll pal.lta, •u't:ul<:li"C:V•:n•o~no• 

-_.~ 

(/VMRI\ MU!iKJI>Al OE VEii!AOO"RfS 
-1;1<. -~73. u.-.1.•-·:5"'-.D 

eou.-. u - ......, (OU) m.tiiQS 
11.100 VACAilfiO, • 11~ 

E-.sr.'Or. 

Mtgn1Õ Cal"lOS M&galh~& 

K1nUttro das C<.omunic.çÕ<!::s 

. Na po111çiQ d'! 'Pl"e,tc!cntc da CÚara Murr.i

<:1-pal d1t Vacaria, c (:OCIIpr-c~t!WtUdo com o pr"()g:N:SZ!O okste Munlti -

pto. julltQ 1Bq:~Qrtantc ll."'l eanll dt F"rl piU"a Vr.c;:o.l'1&, c poro e•te • 

srtot1vo tomo a l1"bcrdadt de "'~ d1t'1&tr novUit!,..tt a "io11aa E:«:cl'ê!!, 

c= ia, Para sol1e1tar este cand .lfue.:Jt. conceo:udo â ·Fut~d•~ão Cultl.l

l"al ltiQg,..a,ndens<~: - lládi<:t té.t1ma, pQU esta J;mp~:sa ao lon&o ~ 

~tcua ~O anos dc edstêneia, tem dci\O.Ostraclo catar, 'pel"ft1tU>C~nt• 

tntcar•da aoa poderes ~nst1tuidos dO M\ln1<:lp1o, • aua 'ftlo,.ot1a 

de eçiio ">!mPl'<! pro~ur<>l.! pr.,.,over- a h&NnOf\1a e Ô de:senvolv1~n't() 

entre lll.ltor-11l.ade:s e povo, m.ntcndo Udcrtaf>ça a n~Vcl loçal 11 r'<ll-

11on&~, 

'renho a etet'tc:;a de q.\lc o Mtnutét'io du • 

Coii!Unteaçõc• através de V, t=ta., aerá sene!vel " e•t• perdidO. 
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SINDICATO DOS TRABALHAOORFS RURAIS DE VA~, 
UJ)II; ft.OnU., lUA. f;fNDAl. LIW.O., .. 1- I'CII'II!• 1ll.:.U.O- "1.-.v~- I.\ -

oeocr. ll' -~~~ ~~ ~~':01~ ~~e!.t"" til. »114 .,.:-· 

T....n., 03 da IIIO"n•bro da 19M. r 

An'OIIIO c.un:.os "'-o.ttl'll:n 
nn:rrao liAS CIJ"mr.fCJçOJS 

I 

{ 

\ 

•-"b•'1çio de :rr.aitl•D'k do S1::141CJ!. 
te· 4oa t~~c!:or ... :.U.1a 4..; Ta caria, CD.'t1<â4a qua pu-tio!, 

,.. 40 clea~Tehi .. ato ds ~;~oamid&de r.~o111.l 1 ~ 1liPQrt&~ 

,.,_ - c--.1 4• 1'11', • por ••t. ..,u'"'• t.o.o a li"t>.rd•d• da 41 
~r-.. a T.ztt:IA, ~ aolicitar ~- •••• C&!VIl ••~11. coou!. 

41do ~ JU!riii.çlO CULWIUL liCO&.emD3:J-RAm;o J'.l'l'I"".&• 'tla8. -na 

'i"' •••• ampn ... , *O lOli.CQ da aeua 21 a®l 41 ll't1Yidadaa t.. 

41110,_'W&do ~· 'f'!Deul.o COla O pni&"IIO d ..... l"'ciiOrll ., 

~o •~pra ao la.!o 4.-.e aa'tto!ad .. 4a cl&aaa • iat.~1 ao 

.... ..:o\ 'Ua;o o~ 01 podan11 COJlllti'tu:t.d.c;Ja, -..tltudo torta 11-
4ua~ local a n,Pcmala 

oz.ea cart.u. da qua o JIIIJJ!S'l'b.IO 

41-a ~ce.çõaa, a.tnfta 4a T. Eu.:~, ••ri .. JlC:inl & aa,ta 
p.dido. 

iOREI'fO 1'1 

P.r,..:l.dta'U do S1.11d1e•to doa 
~bal'w.dO:r"'ll iura11 ds 
lacaria. 

DTADODOilCI~DOIUL 

PUf[ITIII IUIICirll IE UCIIIJ 

SJle SR, ta 

.lll'f'L5rn:o CARLOS lUG.l:r.aD:3 

.XKIS':RO nl.s COJIDlfic.t.«iJ:S 

h, abe;i.Xo &hu.do, OOJillro•ti4o 

aoa o l!=Nue .. o 1.\o lllm1oÍp1o de Yao.;.ta, ~~ 1çorunte ua ~ -
4e ~. a por eet:e .at.1Yo, 1:• a liberdade de d~ ~JI.t4il 

a YoZXGia, p.ra aol:1o1t&1:' q.- •••• C&D&l Mja oot>Oe4:1do à I'Ulml~ 

CUL~L lliOOll.AIInlC!I: - E.!DIO PÍTlllt., poia •••• ·~-. ao lo~ 
•• '""-W n ano• •• .;1.~tx~a.. tea <!:a.-outra4o •• tar. ~dta...~ 
w 1at.u-4& .o• poderea coaatit1114oa 4o D:l.ll.1oÍp1o, a a-. f1la.o

fia 4• a~, -Pr- prGO'U;r'OU p:r~ a banlor:Wt, e o .... ln'ol~!: 
to an~ autor i,...• a a poyo, .ant.lldo l.io2eraaça a a.{....,]. l.e.oal. a ·:r:!. ....... 

hllho CU"t.A. da '(Qio o JIUII3fiD:IO 

JWJ O)JrolnCl~. a"tn.fta 4a .Yd::nia, auá .. !liOÍ'"'l. a ea~ ~. 

T' a" o ·u.1 r • a '!'A u a,. c J: o 

\. 'Ó-
hllt.a~1. -t.a &.t.a. o p.roe..so que, reoeball o 

a6MJ:.o.. 2tlA2:,CtOU3}' 81 .ne•ta biret=1a, -. o. ~,.. "'* w~ • propoa.,.. 4.1; ~ cox.TtlltU. noeJ~.AN:c~:.~: _ 
.par.e. oe:uc:uu.:r eerr1ç>o doe ra.dlooU 

,_;.., satOttA DI :r~ MOOOU.l». t--. .,; 

Zl:lnAL 119-...!!.LJ ....!!.· 
A ~ta ~--'-'-folha l'l.~lldu • _ 

1'7.11.11 
.(lõCãiJ (dãt:ãJ 

oritl:o lttl08lVIll P.M • · .. a.. U.lhlr 
DOt D~ DA MB't'ORU. IU!.:GIONAt. t:o :carn:r, EK pOJm) U.ZCRE 

IIOl Ir. D:i:Jt:'%'0Jl I'Undaçi:o CUltural ll.lO<Jr&ne!en•• 
USI;WtOt aol.ICU~ (I"U.) 

a.laU.v ... nta·ao ~1tAll A1l< 2'4/158, cpa Yi•• ~ 
eze:CNÇio a eJCplo:.:ação ~ ••rv1çoa da r..S1od1fu•io 410nora • 11& 

c:ld..&d. .se. · vacu:1a • •atado 4o aio C::ruda .SO 1'\1.1 • 
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~· l~or-r qu<lll a ~·t.ll apraaanta(La por •••• ~t14ad.a, 
to1. anal1...,dlo po:r- aau. l)i .. ut.oria ~1ona:t, ~ .14o jo.t.lg;~ IA• 
OOIIflat.a i*loa aalj;utn"a IIICit.S.YO•• 

ll. Hio •Ji)raaal!ltcll ~n.trauW Q J'itC"UIOI • 
tÃc:r:~1eoa. 

~ai-..~. no pra-., 4a 15('{1111:1:11&} 41aa OOA
t:.Ooa do ~~b~l'ltct &loata, ~rã •••• aP.t1.4a.da :s:-ur ~ aau.OJ. 
r.bor..ta *!liOj:l,&l .. a:Lt,.ua4a J; ll:ru ~· 4a C.Xb.•• 12!7 1 ~-
~;o ,acj.a& .-nc:toM.da, aupr1n&, a fal.h8. J.~~. • 

O uio &~ndi.aento aa ~l1QJ.U,, a) }'J::I.O ~ 
,..1.at;O, .b:pllc:.uá a ct.ac).aaa1f!caçio d.•••• u~. -

A~10h!Wnt4i• 

~~. 
ar:tn CA GIWJ .., DR/PAI: 

Ta..A\10 • IMD· E COI'I. d• et!UtP. p..-a ~lCACO!.a 

~- ""·· Iil-i to s .. ltnaa.,120 

h"to ,._..,.Q - S.a ,.,...loJAS 

--~---· 
ti 1Uat-• ,:la T,.an••l•••o' •-• atr•""'• da sinal •at..r-tontco 

ho-..lOQa<lo Palo t)O.IYEt.,atra"'a• do Cert.tHc:~a <la -11:19•'=•'" 
,.....__oO<II:slillu;$ 

bl~ 

Qaa,h<O! 1 0:5 -••• - pot,..,.c:.t.a 

t 1,76 dD- .-aloo<:~ '.a: 'otpol-a'da 112 onda) 

.... 1..-t.•ac:ao; t:i. .. ~r ..-.-. ... 
Dl.aQ,..- da lf'ra•n,..._: O..:l~:li1"-lonal C d-t.ra .,_ '!;1,2 ,.. ) 

O....~• llapKiofio::aco.a: - l'lne>Co, 

:s. CALc:u..a DA POTOCIA Efltti~A tfUtADIIU!A !'IA:UHA <1" OlP HPt .. l 

• 2 
Pll'tf""-M•(--) IC~ICÇplll:of ·- . . . 
.cr.e~•: ---..o 1 lr•a dtr..:aa da ..,.,_ 1,..,..-diac:•o) . -· 

~ • GIN'Itla cf•_.PO-iiL1 1 0:5 ~- <d~~; -.~) 

t1~7.r. .m- '"•1•<:•0 aã d1ooto de Ú:Z ,.....d.d 

p,~ H.,. • S 01 1o0 11 1 0 :5 IC 0 0 6b&b., 1 0 00 kW EN" 

~ ntP, .....,. • t,.:OO lcw VI'" <p.,..• 1-4/M'IT • l:SO -v-l 

ott.-... --~ 

t-r-o .,., 1::(:1' -f.roa IHiml' • 1:::10 -t.roal,a· P<>tiOftel• EfettY& 

Irro~o:liada l'la11 i,.,. Pf'opo.t• ••t• .,.,. ac0 ,-da c- a No.-.,.,. T~iColl pa

ra • E,...:\OC&() • E~"'l-&o:•o do s.rvtco da R,.<h.odifu••"' Goolorll, -

f'r-e._,..,.,cl• 11oclul•da - P'Qr't•rl• n-o~~~ de 23 de -l:&fllbi"'O ... 

... 
!)a •C:OO:cfo c- a ...,...t..,.l" n......-o ()17 "NOI'I:t'IA TECtUCA,_,,V,. ., .. IEI'II•• 

IIIORA Etl F~ Ct.ASGE ~11" 0 t.~a <:o.o Raqutaltoa l'la!<i- •. ~Dtaoncta 

!E~ d4o, :S kW t4 0 D dDkl •"' &lt..,.& so~>r• o nl.....,l .-dlo dP t..-,-- de 

'fO _t..,._ • a dtsl:&nc:ta ao ~tOt"'f\O Pl"ot:.-gJdo (.._ .or..i> ~ 1.6 k-. 

eo...~ WNf'I.T .• J30 -tt·-
p E:llf" • t,oo kW 

l-~~---l--!-. ____ , 
! L"IJCALl~ ! 1-IIN!1T ! P E~ ! Coni:CIC"'I'lo 4• 4<lo ., ..... 
! ! la) 1-~-o>---•------•---> 

! kW ! d!.'Ok ~ 64-F' ERI" t<S8k! ! klll I 
·-----!.,...._.--!-·•-!---~-r !---\ 
' VACAAIA/Ra ! I~ • 1,00 ! 0,0 ! ~.o ! l.6 ! 
·------!---!-1-~--1------· -·--.--• 
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IO.l)l0 lll()]ll):ESTE I'K I.TDll.. • c:oz. ae&da n~ c1r:l$da 

11e ~~ noat10 !:at:a~o. t.erdo tcnao~~.do cgnhcci~:>~~nto, atra .. -ôs ~o 1>1,! 

J:'lO Of~ci""1 da Ullr1io dco 21.09.88, 4o CliTo\L n9 2'4/88, ~dacl.o.,. ~~ 
bllc&r pQl' e&lle MinJ.stir.io, t:Qt1'1'14=dr:r oll 1:>t•rCll'llld"a 4 e:t<e>cOJ.ça-:: 

4o ••l"'''1ÇO ~ radi.odi.f"uair:r 11r:rnr:rra en !req!:<Ô>nc:ia mocl.il4de lW c:1d!l-d~ 
._ VJo.Cr.~UA-as. ,_; por 11ou 11&io-qeranto que 'll:llt.A cuba<:rava, di.:~<o: 
• Vot11a ~cclôncia quo 4cse:j3 C:)<(leut.&::: p serv.iyo. c que ao coc:.r-:n"'.!. 
u, ot!e11.,_ j!, • ater:dor a t.o<1a11 lU •xigênci.u élo o"tdcl;. t~cn1CIL e l! 

vai qua lhe ••:l- teit.t.q ~r ecae Min!stir1o. 

Declara, na. opol:'t)lrl:ldadcl, '{llo1l c=hee<a é l'l$ 

&~te ü coEidi.çÕ.• d&11t.o ed5.t.l e q-. at.uallacnb:tr, aiio p.u:ti.c1!fl• 

&. 1:1~m1 eéli.t.al ~r" exe<:UÇ!o da servi~ <lo ra~iodf.!U$i.o. 

~,;,_ íl·fi2.1l:iid'Jc~i& .-.v.:.:.,.Mfn. 
S&~::.ic-e<;~nt..a 

CCJ$'fltATO SOCLU. 

. Pelo proaonte in•t.r ... ont• part,tular c na aelhof" for:o::a d:j'J 
rel.t.o, :I'JÁa:GX.l D..l:LAIIETE WUZELL:t rAnc, bruril"ir.a, ca!lad 
induatrhliat.a, portadora d& CéduÜ. do Idedt.ida~c n<: Qt'lt.Il .• 
11. CIC 35t40Õ9:ZC/91, roddcnto e doooic:.Uhde.' ~ ~ua XV de lõ,2 
'1'..-bN:I, 54,, eco Vae.aria, E01tado do Kio ç,:.ando do Sul; t.OU: 
clJ:niOO ACAUJ.K ca~, 1>.-adlc,ro, soiteiro, .. a:i.or,. adVOI\'~ 
clr:r, tnacrit.o na OAa/JtS aub nQ ;S9t, Cêduh de Idon.,id,.de n~ 
&01551531'1 o CIC l77777900/72., rodd:cna...,....-.d$>icHiulo io !l:u11 
lUlvolra Hart.ina, U7 0 aj.U 101, e• Vac:a'ri•/JS• 'e \'i.A&mDa 
RUC1$CO ~X%:5- l':O:orrJ:, bro.•ileiro, ~elto;; r~, l!:&ic:.r, .... :.,;~ 

Modt•a CiYil, 1na~ru.u no Cli;Eo\ aub n9 JS.SOJ-:0, Codulo <:lo 

:ldant.ldode nt 700068858.5. ClC 2nS001S0/(18 0 reoidont.a 0 do•i 
clliodo A,Avonida Moreira f'&z, 837, co Vac:ario-RS, c<mot.it.ue; 
,... &OC-i<:d&<!o c: .... e~c 1•1 por quot.aa _da rcaponoabil.l.dodo J.i•U.~ 
4.1:, .. odJ. ant.e •• c lauoulao • condiçoca .. .,., 1proc • .,.,.,t,0 •c•U.a.";;' 
I<<>C'lint.cou 

~: - A oocicdado t.o-c-i per .. hjet.J..,o a axploração doa aor 
"içoa de r•diod:Lfuoiiio, ,... ou&a dh·,..raaa •odaliol;;' 

doa, obcdec.idaa ao O&J>"'<:lf':lcaçõco e exicênciaa cont.idaa na 1; 
.cialaç:Õ:o prÓpria o aquolao expedid.llo pcl.oa Ór;:ãoa ,.. aut.orid~
d"" cO<>p.<:-tor-tea. -

'S'D:a:::t)'l.: - lo aociotd•do t•n•; aua acde ~ f'oro na cidade do Va 
--- ead.o, à J'Wa Doutor rlorea, 407 0 11 andar, conj: 
1.·.4, pod.,ndo •'l:r!. .. fili•i• e• qualquer p<Jnto do te.f'rit.Óri~ na 
cl<>•,..l- -

~!!;• - A aoci.~:<ladoo: cirarã Jlob a <lc:aoainação de ÚIIIO •O! 
IILSTE. nt LTDA., da qual fará "'"o o aÓcio corcnte 

t.UI% c7.1iDlDO ACAVAN GUERREU:O, co:dudva•catc noa nc~:Óc:ioa ao 
ci•d.•, aa.ndo:o-lt•a vedado o sou c•prcco c:• •va.ia, fi&nç••• ..,;; 
doaaoa, •~e•U·•• .,.. quaiaq..,er <>Ut.ro• •to• ••t.ranho• aos tir•; 
&.;>c:ials. 

S>Vnn'l.• ·- A aoc:iod•o!e' t.erã duração .1a<to:t.eralnad•, iai.ciando 
auaa atiY{dadea ee lO de .io.bril de 1 .987. 

I~;! 1 ~mtt't!!-.!.ll!...~iêE!; lerÁ &cu capital n.,..:lnal ·d.,clarado de 
;it~ .~=;'.~,~zr.~...:. ~ _O {quinlntntoa •il cruudoa), _dhotdido 
~":i. ~r.'rJ:t.nt.~& ~t .000) q...,t.aa no Yalor d" C....S 1,00 (u. 

c:r•u~do). ""'~ .,,.., c .asai• d:l•trib..,ld<> ant. .... os sÓc::io•• OtJJ
1 

t J - c &Ó.:i.r. .-,Ali.CI,l ELI:tiliETE GUAZÚ:LLX PAIM aubac:rc.._. du•~~J 
t:.a •11 (lOO.OCO) quotas, ao Y&lor t.ot.al de duzcntoa •il 
""'"'•<kr• (C;z:S :zoo.ooc,oc), • as b•tcc.-•liza, nc•t.c: a.t.o, 
cz. •ocd& c:orn=nt.e nacion•l; 

_,..o cÓdo LUIZ CÃ!lDIDO ACAllAll GtiEJUI.Eilt.O aubacrcY• du;zca 
t..r.• •il (qOC.COO} quOt"'&, no valor t.ot.al de du~cntoa •iJ.: 
c.-u~edoa (Cz$ NC.OOO,DO}, intecralil:ando-ac, naatco ate, 
e11. a<;;~c!cl corrente n•cion&l o 

o;;} - o cÓcio 'li'Ll\DlMllt 1'11.1\liCISCO MAII.TINS !'DfOTTI aubacrCYG c
..il (100.000) <l"ot•"• no valor t.ot.al de .,.,. •il cruza.doa 
(CJO:t' lOI).OCC,oO), intacralizando-•a, na•te ato, - •o-<ta 
co-:r.,nto nacion10.l: 

~inr: · • A t"~"'f"""'"""bil!dade de cad.a. <lUOtiat.a, accundo pf'Oc•! 
-t.:a :o l<.rc:ial.açio v!c<:.,te, c li•it&da no total elo ~ 

rdt.tl c. ..... {,.L 

~·.,.,•·,Jt: - -A.: <?.u..-.t:o.s reproaa.,r.ati,..ae do c:•pit.:o.l aoci&l a:Oo in• 
---- lien,;veia ,; i>'caucion~Yeia a .,.,tr•nceires ou a P<>i. 
Z<MS: jl>.r~dtr..r . .-, d•,pcrv:!cndo de préYia •nuê .. ci• do - Minh.t.ér'o 
d1r: (o:. ... ·,ic''>Õ""' <:. alt.euo;io contratual c t.~anaferência da 
'JU';t .. ~. 

- O capital aocial, "" aua l:otali<lade, p.ar 
tcnce.-:á • .,.-p.-. :a JHI•-"oaa f'l.eicsa braail•I 

!ftF-111: - Ob=er,.aGo o dt .. post.o ne art.lco snt.eri<W, r:ra quot.i•t.aa 
pcd~rio, .,. conjunto, adqui<'ir;,, alienar, oncirar, hi~ 

t<:c.o.r, ccd<.r eu c-pro.,ctcr sob qualquar fo.,.a, bon• 011. di<'•! 
toot ~"1l'l, b""" COOolo tran•ferir dir~ta e :l"dirot..a•Dnt• au.aa 
co>nc.,a..ÕC~~; e pc ... is&Õea. 

fi:o:t C&Do di:" diYc .. c-êne:la nas dolibDr&<;:Õe• pO'OYalecer.ii 
"~"""'"" a .. aio<'ia <lo capital aoci..-1.--

~ISTUÇÀO 

Jlic:.rl4A-~.J:Il,l,, - I. ar:rc1cdade cerá act.ri .. ietrad.a pelo aÕ.Cio\\ 
Ll1lZ CJ.llDIOO ACMIAK GUEJU!.Ellt0 0 deno•i,..do 

eÓ<:io-~ero:nt.-e, o <l""l torá pÓdorea .,. ... r•p ... aontá-J.G •• Ju!. 
:::<;; e !:oJ:'IJ d<.>1o. 

1 
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Di:CIX&·S~: - A ro:apoa•abJ.:U.dade • .a od,ont'l.ção 
t.ual o •d.inl.at.rat.i"• t!a. eo<:ied.ad., 

aO'Ient.c a bra•ilo1roa ll..ltoa. 

Dtcx.>u-TDCt:nA.t • A t!t.ulo do r<)tWnerwp;, pre bbore ~:abor;, 
AUl'' •:-. 1 : • .:.,L>) 1 ao aÓcio &"'I"CCnt.c ._ .-cJ.rada aenaal cujo 

Df:cpu..O!AltTA: • P•dori o aócio-.cot'cmt..:r umat.ittdr proc1,1.r&d~ 
roa c:ooo P<Mierca .-cJMI~• di!! ad.o,.inh.trac;:ã; 

c t:cll'encia. oa qud,a du·eriio aor braaiik!b:roa n4toa e av.bat:t.i 
doll ;. prévia apro••ç;;o do 1'1il'li&t.Írío d .. ~aun~ca·çõoa. -

Jl'~ inllCOt - O aÓC:io~c~rcnt.e da ,.Ddituhode de,.cré 1.or 
br.a•ilo.tro "at.o e a..-. 3ort.ycatld" .. "' ltO eliJ•J!:O 

•-•nte podcról oo;:orr.r apÓo haver a:l.<lo -:.p:rtavad• pelo l(:I.Qh;t.é 
~rin da• Coaun:l<::açÕo,a. -

II:I:QCÍCXO SOCDL . 

!IÓ::::OU..Oonrt'A• - O caorc!cio •ocial ao IDtmolrMOr.i no di.11 31 d:o 
d•aeabro dCI cada ano, o~&o til! 11.111J •e p.-o• 

c:sder.á ao l;>a1anço C'l'ral. pa1'a apU1'&'§'.iiO do -.. ... h.ado •. 

S l• • A &<e\1 crit.é.1'i<>, p<>dc,.á a -preoa ...,_.,.,.,.,. o levantl!•cn 
to ~• bal&n'§'O i<>t•...,cdiir.to. -

J 2• • Oa 'luo::roa v-eriflo;:adoa -coo ba:J.an')'ow -uda •er:i"o dhiGi 
doa -e.:~tr• oa qv.ot.h:taa .,_. pro-po~ do o;-tpit.al, ef~ti 

'V.._Qte t"eal!,o:ado por o;-ad.o. ... d•lc:a; c:nttm:c.ant.o, a eritÜriÕ 
ola a.S.iaiatraçio, podC:r.iio &c:1' ••~>t.idoa ,.. <tonta do fundo d.• 
roo-r"Ya ou e- •u•p.,aao, d• acordo coa ~ :l::ltereaaooa .So~~ so.ci~ ..... 
S ,_ - Oa c••.:~tu•ia pr-sju{soa - b&lanç .. .e .,...,ada eoor.iio &llp<>r 

t.•doa pcloa quotiataa, na !;>T<IP'Ol"'>.iio ""''* q<>Gtaa do • .rt•PI 
tal po .. el•• auba.,.rit••; ,.,Qtretant.o, a f±n. do <:oape,.aa~lo• 

c- l\lo;:t'oa fu:tu1'o&, d.,ade qu., pe.-.it..ido ~ le('i!llaÇ~<> ode 
l•po•to de Jt.cnda. 

Dfx:JXA-SE1TA: - Aa quota! da o;:!'pit.al .,ão >imiivia.l: .. .,ia e """ 
t..,.anafereneia a terceiro-,, .bael"V&d.o o di .. poa 

t~ no art.. 8t", aGIIent.o podorã ouor ef'ctu•d:a -di:t.nt.e anu:Õno;:iÃ 
e:o:proaaa doa dc•aia aÓC.ioa, aoli q...aia Ci~rado, Pf'<>pore:l.o 
ftit.:a-ortt.o O •-• q,uotaa o direitO de tran~eia. -

Dá:.DU.-stTDIAt - 'É ].h·r• a e•s•ê.o ou trârn!'..,..;nc:i& de quotoo• 
•nt.ra oo' •ÓC:iolio 

ltE'rili:.ADA, XliTf:IUn:çlO 00 FALECn.""Oae Ui. ~ti01"XS'1'AS 

~.&TA: .L..J!L. hipÓt.cae do ret.i .. ads, _.te .,,. lnt.o .. diç_;<> 
·~~~~.l'.~"'.'~ _de/qualquer ~oa quotist.aa a I!Oci.,c!ado c<>nei· 
~~"; p,bch:'fiCIO'-&d.ooi.t.ir ea .. o aoo;:i<la oe her-dd ... oa " Jluc:eaaore~ 
.. ..Íows::·~~~~ê ·.:.~h>.~a.,dCI o i"t.e<'dl.to .. .,~rea<":nt.o.ctc.. p<>r ,.,,.,_ 

. . - o~• QDCDU-lli:C)'SA: - Caao & ~aiot'ia do C:'!i'1t.al r-o&<>c"t."' na<:> ,1 
a,.jo •clloitir ea l.e&:l.t.i•o& he<'l!.cir<:>• o •uo;:.,.,,. 

.. .,, <lo i,.t..,r<l.>.t.o "" do pré-..,rt.o, ou nâ.o h"'J• intcM-GI.'e de~· 
t.ea hel"deiroa e au.c:es:<<>rc.a ca partio::ipar d& ..,..,ied&do, • aP,!! 
... ç:;;o do capital acri. co• baaG 'no Últiao bal~~S><;o da ooo::i.,CI.o.de 
,. oa hav'=""'a P•&o& .,. a.,.,. (6) pareal&a, .. .i-ndo-a., a prl•~! 
t-a ·~Ó· • n-oloca<;.iio da p&l"t.ilha ou intc::roli~ão ., ao d-d• 
de 3\l e• JO <liaa. 

~: - A oo.;iedado podor.; oer Oll.tiMoa a qu•~q .. ar tC>COil<:! 
doado qU;o .P'lr& iat.o d.oliboro a "'clor.lll. do caP! .. ,. 

YJGÉsDd.-r.lla:raA• ~ Oa c:•aos -1aaoa OIOJo P""'' ... "t."' .,...,.,t,,..,t.o <1.1> 
-r·-- cÕOti•tit.uição d<o aoc::ied"k reeor-••-&o po 

la l_ecial&y.io - -..J.cor.' -

E. pt»- cata.--, ••ai•, juat.oa • contr.,.tcdo.s, ~ntnr:."' o ttr"'r.en 
to c:ont.r .. t.o •oc:tal "''"·etne<> {$) •ia& d., 1&.ta1 t.,.'.,.,·., ier~tO.-;
p•r•ntc cl1>aa t.Gat. ... ...,.nha•, obt.i~~:andb-•• por &I a por' a<l•"ll: le,I 
t.i•O• • .. eoaoor••· o,. QI.Ooti•t.a• fi..-.t.;,rioc ckcl .. rllo «"' niÕ 

u;t.iio 1 Ml>.lt"ao" e e ntu>hua e ri•' qoot. o• l•p<oça 4• -•rc•r at.:lov! 
dl!d11 ,..,r<:.Q.ntU .• 

Que entre ti. r .. :te• por este instrt:o~ent.o • "e.!-.h~r Co"';"tr' 
de <!.ii'd\c.!.o:.R'CIJ. FLllABET.E CUAZZttLi P/IIM.bra:Jileira,e.u~cb., 
induttl'iel.istt.:'(:lol't.adora da eic!uh .!11 id~iltid~dÕ "'n960i6iíi:sai, 
• do C:IC n9 ls'G4Q0920/9l,residente ·., domic:Üiad.: ã rua,,! Gc:. 

' ' ' - .~ '•. 
Nc:.ve:.bto.S-44, nesta cidda; t.UI'Z Co\NDI'OO ACAUAN 'CUJnll!.ttl!.O.li:ra-
sileiro,:JI3ltei:ro.ot.dVOi:ldo, ins-:riÇio n:l OA!lti.S 7.1!9;,(loru,dor 
d• ciidul .. d• idem:ida4~ n'?30US7Sl~'ll • C:EC: n.~l77777.?~D/7.2.re.~ 
sid•nte e dol•'liciliado i _tU& St lvei r a Martins •"47 .. .D.JhlOl.:nes~ 
t• ddado d~t Vau:da(RS), o vt.ADH!IR. .f'MNCI§CO llÃRTUl$ PUHYrTI• 

bra~il<:-iro.soltei'I'O,cnJ:Ilnhei'I'O civll. inso;:riçio n.o CREA n<l']S, 
aol-D, portador da cêdu\1. de id.entid..ado n~700'06UUS • 'CIC nt, 
277tCiillS0/6&,re.sidon.tc e doldeili.11.d.c i"Av.Kol'a-ira Pa:,al7, ncll
't;: cidcc!<~ d" V&earb~RS, :sõetos <:o~t~ponent;, da Ô•pr~::s• -RADJQ 
NORD'ESi"'E Bo! lTDA., CC)11. st'do à ru• Dr.!'lÔN::s,~07, H' andar, nos~ 
ta loo:::;.lid&do {Vacad.a~II.S) ,com seu. Contr~;to sõd.al arq_ulvado 

:na l{lo! JU!üA CCHIIl.CIAt. 00 tSTADO DO RlO GRANDE 00 SIJL , c• sesslo 

<\c :ICI.OI..Ii-7 seb 11.9 '3.20i..Z96.l91, re~olve:u!.o c. cO'IItllll acor.io 
ll;l't<l'l'al' <1 l"'df'eTido contuto atn.vês da prosoct.• altcl"ad:o co~~ 

tre.tu&l ll:ubo:rdl.nada u sogu.i:ntos cliusulaa • con.diçQ:II!s: 

l>rh::o:ho.:- Retira·:~~<~~ da $0tiedode a sôcia. W:.RCIA. ELl'U.attE .. 
~I. PAUl, c~dend.o·o 't.'tcn",-Íll.rindol. sua cota"" capi.tat~ 
luo::ros " diraitos conco-:ncnt~$ e to4os Qa 'h.-.vvr•• na so-c::ieda<l,f., 
-...ela .qu:.nt:lc do c:SlOO.OOO,OO(duzcntos liil cruudos),corrupon

à•nto- u .'ZOO.OOO (du:umt:u •il)cous da q,u~t fi UtulaJ'.0 por <cn~ 

llio so sôdo LlllZ c.t.'fD!I)O ACAUAN CUt:RRElRO. já tendo rt<ceb-ido 
a qua>'lth :s.enciontd& et: 11.0ed,; eOrrento li.11C:ional an.teriora011t• 

e c:st• ato, p-elo q_u~~; lhe Qutor,:ll a ~&is aapla • cefat q,ultac&o 
dl!l toolos os direitos sedai:& q,Yo lh• porte:neiaa,n\1.&& c•ssio 
~dio:u. o fima-.'"d&.rtdo-lh• quitac:io int•Jral dos .. us ha.'UHS 
ae. sochdt.d.o • 

S~:r.u-r;dz:~- EJ:. clGc:":rril<.ch oh .. «:ulo d• eous .•cisla • dissidin... , 

da da 11!c:1• supra roforida, a ·cota ds c.apiu"l Ol,UC lhs p41rt•A

da fie:• e.a;re&•d.• s .sJ.o, séc: lo ceuianirio, H.c:l.l\ll.o o c:apitsl 
soc:1al us.t.a din:ribuido: 
41)-l.o sóelo l.UlZ a.t-ICitiO ACAUW. CUUit!!lRO, 400,Q00(q,uttroetan• 
dl ) eotu ~.o valor d• c:IUDo.ooo,oo (quatroC411ltoa •il cruullol)l 
b)-/.o SÓçio 'H.J..OliUJt Fi.A.IiClSCO I<Wlli!-IS PlNQTl'l• lDO.OOO(ç•a aU ) 

cotca M v•lor d• c;:J;tlOO.OOO,OO{coq, •il c1'U$Odo:d. 
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O capltal soc;J.al peraf.t:IICI 1nalt•udo1 11.0 valor c!.e c:r;SSGO.OOO, 

OO(qulnhtmtos a:il cru:.:adoal·· 

,..n-dra:- A nspons.bili.>J&de dos sóctos contln11a llalu.d.a ati 
;"::í'~'tOt:ll dÓ capital :soc:bl. n• confotaldadft do rrucrlto 

'ao art.• zt, 10 b. fl,.n.s"• 'llo Decreto 3.701 1 d.• lOJlt,ltUI. 

Cluart•'.- hx.anec-. l.na>lU'Udas as de•ais'••:ztid)i'U~ 
C<:tl!lt'l'~t~h ~o conu••to soc:ial, ora ra.-tificÚlcl.&s -pela sõc · (o. 

e:K<•O.o • clasula d• dl:u.oluc:io, qua ]lliJ.U.a a to't' a sft,~;ul.l\ti! 

n4açio: 
• r... caso de aoru ou d5.:uiclt:.~ cl• s01::1o, a ;ociei!allo 

lar~~; autOlU.tl.cu.ont• d.inolvida, h:va,ntando~u b&liUiço J..tfal 

••p•ci•l, no aixiao dentro de 30(.trjnta) diu do õbi.U ou 
sa(da ·da- s.!cio, pu•a a apuracao de havaru d• ca<l• sõdo..Jl.ai-.aA• 

· do-ae aos MrdoiTos ou suc:eSS(.reJ: do direito o v.dot" do1 h&. 

· Y'eres apurados,.ea <:or.uUcõos q1.1o sorio oportl.lnuotSnU acert;ul;u: 
~a..tre os interouados o do a<:ordo c:o• as di,ponibilidacl.cs d• 

·Cei'xe. 
' Da·.:., ... fo'tll.ã s~r-á-;liOcedicl.() o• un da dissldên.ci.a 

4• sócio. o qual <ifiVIIorâ notiflcsr :l :ocio<lade co11. antecedin
c:t& a!lli•a 4• 30 (U'intz) diu, e~prllssillllento,&uo~ur.,ndo ao 
ouu·g. sõcio o ·.U~it.CI do pret:erCncia para a aqui's\do do, ha
Yeres ap~-rad.o.$ M balanÇO e5t>ccial. 

()u{nta:-Cliusula d• dot.i.111ped.iatnto~Os. sócios', elprcua
.. l'l.t.l• doc:lau .• niio Ollltare• incuno~ ea ncnh~ c-rilllf cuja a p.• 

.aa Yflde O dh·'!ito i. prãt_lea de atol coacrcids, • fiOrUnto,

~~,.di,dos p:U'It o l'•sistt'O do co•&rcio • ao exer-eido da •or
'C_&aeiá-

,, l~or est•rÕa jUnos • .contratados;assin .. • pres•=t• 
~lt~t•,o::io contTn.ual e• quitTO(·Cl vi.u de i&ual teor a ronaa,. 
~· prcoson.o;:a do te.$te•unb:~s, par:~ todos o.$ ofeit.os lea.ais~ 
"VA~~A 'as 3 de evereil'o de l!l3J ' 

J.tm:RAçXo C:ONt'M.'rtW. DA EMPRESA •JW>IO -1:~~-it~o 
Que entr. •i fa .. - 'por ene insta:wu.nt.o • ~fofo! 

4S.a:eito, LIJl:t .~DIDO ACAIJ'-N GIJ&IUI.E'tRO,ba:as.ilala:o,SQ~teia:o? "" 
do.inscdçio na OA!IItS 7.an.llG no"''oHS7Sl7'J ~ c:Pr n,o:Z77.777. Q~J72, 
xoai<tel'it.o • Clo=iciliado i rua S.ilv•ira Mooa:t'ins,(47",n•sta cid& • de 

, V&cad.a tRSI , o vt.~>DI,fllll. F!UJICISCO flARTINS PINO't'I ,bJ::';uilcia:<:>,soluil:e. 
IIIQ90n'h•1ro d.vil,ir.scrio;:io riO C:REA n'13S.t03-tl, I\G'qo70Q068#SIIS· • 

Qr rt'1277.II00.1SO/fi&,z:ed•:h•'\tll'• d<:>•icilS.&dO Ã Av .• MQ"'la:& 1'&110,,37, 

·aat• lcx;ali&4e,a00ioe co<~poncnt•• d• ""'Pt•s•-~.l.!l ~stDZ:!>TE !'H 
·!,'ZI)A,•, cO. aocl• i.; ~rUa D:r.rtor<.a,4.07, l,11: andar" r _n•et"t e idade de 

V.<::ar.S.., "· ~ s•o. contrato eo-c1al qq,.ivado nll MK Junta c:oaer-

C:i&l dO l!:ataclo dQ !Uc. ca:"nd• do :S~l eob n<tU.20L,::Z,~.ltl •• •••••o 

4e 3(1.4.117. li~ alter•~io ~ontl"at•a.l sob nO'JJ,.OO'J, •• ••••io tH 

11.10.1111, rol!olY4ndo •• t:o!SWII ac:ordo,nova-nt.o al,'l;soa:ar o eoM:rato 
ecx;ial, -di'-nt• as •agl.':j.nt•• clio.•Ula• • cond1çÕost 

u-o capital. soeLal 11u• era ode cdSOo.aoo,OO!quinhentos •!.1 c-ru:radoo 
passari « se:~: de cdS.OOO.OOO,OOIC:INCO M:tt.HO:tS DE: CIIU~ACOSI.cu.)o o 
•-nto n.a Otd•• d• c:z$-C.soo.ooo~ootqu.~~tro ailiiÕ<I• • quinh.-nt.~;~o• .. 1: 

c:rv.:zado•l 
1 

.i S.flte9T•l1X&do - -4& cor:r•nt.ot nae:ional p<~los sOeio• 
no •to do .a•e.t.na~• d'a pa:•••nUI •1t.era<:io c:ontt-at\.1&1 ... nt~ndo~•• 
• -.- &sta:ibu.icio anterior ~ que~or.as scx;1d.s ao• aõeios. asata 

41•t%ibll.ld&el ll' '-Q soc:to aajo:riUl"io • ~ ao •i.ru"rit.at1ol 
al-ll.o sokio t.ub. ciltdido Acill.l.l&n cue:t:rei.ro wu q~aoc.a. d• cd4.ooo.ooo. 

bJ~Ao s_&:io Vl.adi-.11:' r.k.PiQoti~ \liA; quota 11• •• • • • • •• • t.ooo. -:100 

'nltal •• ~••••u•·••••·• gfif.OOO.t:tO, 

2:1--.. respoi'Lwabil14•Cio dos s6.ciO• cont.ir:~ua l1aiteda ati o vatoi tot.~; 

3)-Penu.no<:- .inalt!•>;".ad: ... • ••·Pl•n() vi<JOr •• de,...,:~,a cliu•l..ll,.&s Çon~ 
trat;uaia nlO JIGC!itlcad.as no p:z:esent01 inat~~~o~:a ~adU.cadaa Pio 

los .aócios. 
4J-cliusula. d• dQSCliDpodi.-neootl• s~ioa •)lpres ..... nt• d•ch.-z;&• nio 

estar•• i.ncursos •• Ml\~ua c:.riae cl,ll.s a po!t!la vctóe <:1 õi~it(). a p,i
Uc:a do atoe ~:r<:iaia.ll'Or co~>se'l'li.nt•. d!Osia.Ç>edio!os pu-a os •f•i-

ll:,l'QCI' e1:r.ar- ju-..toa o co~:~t:ra.t.ados,as•in.e 

çio •• quat.ro 14) ,..ial de i'J'lal t.~ • fo:r:~~&,p 
19111 

1,2 - ~ipo e/ou. tnO<lelo~ !!'H ~.ooo A 

cOI::il:GO bEN'I'Oo , 04,3/67 

2 • 'l'RNISMIS:SOR 1\UXILII\R. 

2.1 -Fabricante: 

3.1 .. l'abr1c:;..nte• ~ - ~.ICA L'.t'PA. 

3 .~ - ";iro • /ou taodelo~ BtCr 2 t. 
~1:00 DE:Nt'EL 1 0227/'SS 

-~"""""=·==="~·---~1::.,.& · MOV$:)ell0 'O!! lUIS. 

'. t.IJI~ c:!NDIDO GIJEIW:l.llo 
&<Scio--<>er,nto · 

1 
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'""""' v 
1 

2 

O X X 

> 
~~~ lllt'ltidadlll po••v.1 out,;-a Ol>to~a na -- ~.!. S'I:M N~ IPO SERVI 

li'"""" ' I I X I 
• 
a-11 dos •ócios inteqrantell do quadro aoeietino da P~ 
porl11nto e peJ::tenc:~M>tell a 'OUtra coneo•sionli.rh; Oll pe~illll! 
onl.i-:La, n• .. e•IU locaUdado 

m:NH.UK DOS SOClOS l.NTUM O ~OADI\0 50Cl!:TAF:IO O& CONctSSI 
o.ll~A 0\J PERH!SSICNARIA., NA MESMA otl' 'tH QUALQtl&R OU'i"f>.A = 
LoCALXIlAIJE. 

~:m;~o=e~t~·~~~t~~~~~:~e:~a t13o q~~~~~s d~o~à~i~ig~i! 
r1••/pe=!.••1on.Srt.as na mcsnut. lo.;:al.14.ad., 

O DIRlCENTE !lA l'll:OPctU:N1'E N~ P&RTENCL Ot.J :I:I.,"TI!GM O 
QIJIIORO OE DIRIC&.'lttS DE Ol.lTR....S CO!«:::SSI.ON1i.RII..S 00 ~ 
l'&RKISSIONAAU.S NA HI:S~ t.OC.>.L.l:DM:lE: OU J:M QWo.LC.t."Eit 

""'''" 

' 

Tll'O DE 

Sl:nVXÇO 

.. 
ujo DE 

• SEOWIÇO 

hrc:entual de equipamento• ut.1Uzado:u K=ional l t.r&nsn>.hiiO:t' _i ~~ \ E•trangeir 

• · •1•!;otma, irradio.nte 100 t. • ost.udio · 100 ' • 
7 

. w:c···· .... ·-po .... .,.-,.. ...... . ......... • "-•• autorell e interprete .. n:t.cion:t.ill. " [ext.gincia leqal no• p~rAIII4S do nula1oa popular1 ~t.!niiiiO 
15• Sot de 11Ü•~ca popo.~l&r:" bradle:iral 

• 
1 

t;••po de&!:1nado ao a.,rv1ço nott.c!o.g, dt.ar1amcmte 1 U 
rcl.e.çôo &o tot.e.l d• prO'ifr...,açõo. 
(exiqiin<:ia laqah t~ÍI'liii'IQ 5•1 

10 • 
-

' 
i ~~ta:zo d• apreaent~áo elo proj•to d• ap:~tovação c1e l.oc:a1• ....... 

Ct~ixtaoo 1 ' -••a) I" (4oi•) 

10 

i ~:&:&o~pa:ra ent:r-..;~a- x.'.uu::ionan.ento •• deUn1Uvo da m•••• 1taçao · 
loa llo.ixi.a 1 :z,t. ••••l Coitol . ! a aioro a.o;:t.io Ec:onõmt.c• E.tltadual .. 'P•r• 01 fina do disposto rioo•e.• eond1ÇÕC• 1 entende-se co.o ~-po 

da l>roqramaçio D1ir1a d~ etU••ora oi• radiQdi!uaio~ o per!o<lo 4• 
te3pO da tran•~~tt.a•io 1n1nt.crrupto, eo;:.pre.,ndt.do entre e entrada 
no ar d& es~io, cot;~cidente o;:o. o início &I sua J>t:O'ifl'S'"'C'ÃO ha 
bt.tv.l;~ • o !:araot.no (las trans,.t.asõea no pe.r!odo, cot.ncidallt.O coliõ 
o anc:arr-.t:tto doaaa ,... ..... proqr-.çio. 

VACt.ftiA 

j, ll •). (}f -0. 
rel?,~~aenta11:• 

SOCio-GEli.E:NT!: 

'l':ERMO DE TH$~~UJtACXO 

U/ ll{SS 

Instau.ra1, neata data, o proca.llO qtlCI nc::t:bau o 
Afcmuo lUti2,-00l-'4S I ~• ,nc•tt, tlirccort•, COIIl o• ~ntct• 
'i"!CI i:lstriJ.ea C1 Fopollt.& da RADIO NORilt;STI!: rM L'nlA 

,piU'& .Xeeu.tar .. az:vtço de rad.1oc1f. 
f~io SONORA !:1'1 :PP.l:OiltN~A MODOi..ADA 0. - .•• UQ1oa ;;; 

Et:IITAI. 1'1'1'-~_!!. 

A ~ta ~I!Mftdec_,_, __ folhu ~~~~ • 

üõê•l] 

" txeelend.ssilllo Set~ho't' 

MllfiS1'RO DE E:S1'ADO DAS COMUIIICAÇOES 

ts"Pllmacl.a dos Ministédos - Bloeo lt - IJ:t 31'1dar 

bRASILIA - DF • 

18.11:.88 
tL~l 

~ ltÁDIO lMAGtM FM L1'DA., coa sede na R11.a J=ques Kanouo, 281 

na etdade de VAC~RlA, Estado do Rio Gr;:mde do Sul. in:.c:rit.a • 

no CGC (lU'} sob o n~ 91 .oli51.034/0001-01), apresenu p~pesta ' 

~u-a concorrer ao canal 226, fNquênei.i' de 93,1 MH:. - Cluse' 

"B", eol\forme t~it:n nt 294. de 2? de setellll>ro de 1961:1, publ!, 

i:ado no Diário Oficid da Urliio do dia 21 de se-cellbro de 1988, 

e que s~: comprOfllete de~e já, a atender a todas aiJ 'exigências• 

de ordel!l téenicfo e legal que 11\es sejam feitas por es~e Mini!. 

tério. 

1. Teraos 

Y.acaria (RS), 18 de noveMbro de 198.!1. 

º~---fi RÁDIO IMAGEM .FH L~A.. 
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oa abal:ICO aaaln•<loa, I'.IUJLO ~ DE. QOADROS, 

braaUaU:o, eaaa<!G, ai<11co, naWonta a 4oaic1U<>4o - Vacaria 

· u .. na ~ t.u..t.~ J-.eq~a Kanoz:~o t12 2111, port&dor 4• ~ f 
z&-11t:i.da4a nQ 10l.'S3SGO,, 1nn~ri.to no C:ocuelho ReCJi"!.li•t da HW! 
c~ ... aob o ,.g: 1607., 1ft.,;:r1to no CIC aob n.2 2UGISS7~, FLI'YlO 
~ ~t=:r.t, ln;aa1la1ro, aoltolro, rCI~d.cnta • ~ieJ.lia&. I 
-a-. lS. .S• MQotalllbro r12 38,, ~acae1a,as, pcu;u~da CU<l.U da 

%46ftt14114• ~ 30lUO"', in.acr-:1:-t? ~ COI'l.a&lho hiJ~_tl da ~1A::!. 
- aob o 112'1llS4, 1n~JCr1t.o no~ ~ "2 3'170$7250/~· .ros:2. ll!ll':t9. 
~DI: ~E. l:lraai1&11:o, eaa.t.dd, ~1n1atr&dor ~ Oapruaa a I 
.Jic:d*-.1co 4. D1ra1t.o,raaidanta a d0!111Ciliaf!o .. 490a Vcu;~elha,ltS 
... ~ Joai ~1fic:1o no 2~9, t.naer1to no CtC: aob o n~ ll77$l.S,o/ 

~'53~ pÕrt..4<n: da Céd.ala :1a :Id<t;n.U.4.-da !i"9 7ó0l3";ZUU-SS!-:A.S: .Jot.IJ I 
i:auc. Da QUJU:11108, braa,11&1J:'I;>, e&a.4g, 11\é<lico, :a::•a!.4.nta • ~1c!, 

11.&, - Lllg~ V•ra•lha, k5 0 i ru.•& Pa.1-. Fi.lho n'l 373, portad'or d& 

eld.v.b, 4• t4•nt.iáa411 Q~ stG 102.U4Cn5~ 1nser1to no CIC aob o a9 { 

1114.27370/00'; im:cr.U.o llO Cona<llho Rclgio~t d• ~ieirw. aob o n.v 
10f4:11 -'CIO CkJlLI)S aJ.II:II J'll:llQ,. b.raailei:.:o .. solto.S.ro, aédieo • tw~•.!. 
"-c~ • dC11111ctlia4o ca. Lae v•u;l!'dh.,, 1\S, n.a Av. A.(onao l'e:..a. 'tl.9/ 

104, Apto\ 06, po%'Udor ~ Céd.U.la de Id<lnt:Ld&a. n9 5{1214181!i1, / 

Sllac:t:i" PO ConaaitiCI b!lion-.l d.• Ked1cl.n.a aob o 11<: 11523~ inac:t-.1-
to no c:tc aob o 110 24l6157HI/S:);~)?ol: ••t• ioat.ru..-nt.o p&rti.eular 

• ;aa -lhor fo%11& d• 4itaito, :rosolv•.r.,. conac;it.uit'. oxao Ela ver

, <tl;ad• eonst.Uu- en.tr• ai. u:q ~ 1'0a cun:s. !!E~ 
11UJK ~. 1iU• aa:ti :t"&g!Aa p41l.aos cl.i.u.~~ub.a ae9uinte11l 

1 .. A soc:n:o~E CIJWtJ. SQI\ A DD:OKIK,\ÇXo DE aAD:lO 
D1aQ1X l'll 130&, e &u& soda aad. na Cida.4• do VM:AA:tAoltSo r~• nta I 

IRI& J~ 10010:1::0 NO 211. 
2- A SOci~d• ,t.er.i: 1'0"' c:~b:l.•t1vo •~'pee{Ueo 11 •:!!:. 

VlO:taçlo 4os Sat"Viçoa de Ra<UO 41fuaão, aao:!.i~t• C'oncoeaalo 01:1 pc,t 
aiaaio ".so Po4cr l'iiblieo roed.eral, aul:c:l.atendo-aa, in\•grab>.cnte, a<:oa 

pr.eeit.oa •atabdec:i.doa' n ... CCJilVI:n<;ÕCs int..;maeionai.ll • l:C19ulU18_a 

to. an•xoa, •provado& pt~olo Congresso l'acional, I'O.rtu1a:a, lnst.ru
~· ou nonuaa que exiat;e~~o OtL vtt!.h&lll a· cx.1st.1r, re!el:ant&a ou ap!,i 

cl.'t'e111 ao 1Ul.am4 t.l..po de llllt'Vi'ÇCio 
:J- o _.ruo de d~racio ~· liOCle<!Ma ,;; por t«~pof 

Wotoc:ntJ.n114ot 1'..i(J podotldo~ entrata.n.to, - Mnh,.. hi9Õt.eae, sar:l 

SAferior a oioiS 102) •noa. , 

• o !QI.cio 4aa opcnçõ•• tori coao luqar, a <~•~~leio,''rcloQ.! 
~er PÜbl1eo Fedaral, do ec:qpctentc at.o de 1)UtoJ:qa ;.at:a a exeeu-

4- o CJ.piul Sa<::h.l Noodnlll .r.leclar.adO e ao.~b5c'ti
t.o i da <::U 500.(100,00 I CUinhento• 1(11 C=a<!oa\, d!!id1do tm 20 

(vintal eot.u n.o vator nominal unit..ârio d'• a; 2$.001J-;ll0•(Vi!Ít<:i e 

e:Laoo •il cru'l:a<!Qal • aaaia d.latribuidal enu·• o• coc;i.sta•~'~ 
~ tl() CO't'ISl'A K9 Dt: COTAS ~1!. Cts 

I'J.OIJ:) XASl'tR t:IE QUADRO$ o• íljê.01l0,00 

ruvxo KAOtt.I çCAuc:u.x 04 lOQ~aoo,oo 

:tiSt ANTONIO DE ANOIWl& 04 lQ:O:.I)OO,OO 

J0X0 J:ASI'El!. l'E QUADROS 

~ CNU.CIS IWIN Ff:lUI.t 

'f'01'Al. ~··········-~· 

.. _ .. __ _ 
20 co,:rAS 

1~0.000,1)0 

100.000.00 

soo.ooo.oo 

s- A .n•U-:~:•çio elas cot.:U de C&\)iUl or'a. a11bs

crita.s deverá oe()rr•r atê • dat.a 4o JO de .:ranoti:ro de 1987 u -
<til corrantlll do po~~b. • -

,_ All cota• represcntat;.t.va• do <:api Ul Soci.al a.io 
:bJ.ali.enlveta. 11:'1Cii.UcionaVeia, di.reU. <XI. 1~;idil:etamen.ta a asU.angei 

:ro. OU • pe••eo.a ju.ddie•• <kpo~nd1U\do qualqu•IC' alteração contr•-f
~~laast. eomo .a tr.ansf,crenat• do cotas ct. prêv.1a autori"J:açio elo 1 
~.r 1'\ibi~eo F<l<!•ral. 

7- As cotas r•preaent:.tiVaa do capital cocLal, "Í 
do U1d1v.idvols • •u• tr~aterinc1A a t•>:e•iros, e;Jtr;:r.nhoa à aoc:_!.• 

.l!adotota.l 011 parc:iAlmenta, aõ poderi ""r eletlv.J~ .. rtte&tante AUI:.ori 

zaçio privia·exp:;au:a <:10 l'od•:r PÚblico F<ldaral • dOI sõci.Qs, ob••i 

Yf:ndo o diar;!OI"tO I>& c.Liusula ant.criot", t.le&r:~d~lhe aa .. ']'urado o pl2, 

ao 4in1to d• opçl.o~ prOC•4•1'1.do-•• n••ta hipôt-•• o:l.ot c:onroca.1d.&da/ 
(!(la o d•te1111n&do no S llnic:o <i&•t.a eliusula, 

• Õ SÕcio que d:•••j•r transt•=-1>:' •u•s c:ous d• 1 . 
ocaPL~. d•v•ri Cc:Jo:11.U1.1c•r• pote ••c=-.ito, i. So.c::1•d•d•. o n.,.,. do pr• 
~nu,. G ~C"G ajusecdo • •• condições d<t p~-•nto. s• AO t.ir: 
-.tno 4e lO Ct.r1nta.l 41aa conr...c1os d4. data do re<;•bl"'em:o da eoto.<anl 
ocaçio oa daaia cot.iataa nio ti..,•rQII •:~e•l:'ci<lo o cH.r•lt.o de prat• :

riN::.La~ o aQcio alien&~~.t& pod•ri, transtet:I-laa ao pret~ndcnt<~ ind1 

eado., oba•rvan4o o 41spoa:to nas oeli.uaulas 61t • 1•. -
"- ~an&!ro <f• l;Slt:,. a reapon11abi11<1ad• dQs o::otlst.aa, !J.ea lJA.lt;Ma 
a t.porc.-nc.la total c1o capl.tal ~U1. 

,_ A Soalodllde ••:ti gartda • :~:&pr•••n~da :1....,_1.: 1.:11 

• ill:XU&j1!14ie1&l!ll.'llnte ~1011 C4ti.IUa PAULO KASPEit OC 00.\Dit<lS, ~·1~\Vro 

' ' MUI\t CUAUELLI,. .JOS~ ~-n'ONlO Ot ~ORAOE, J'OXO ICASM:It DE ()t<,UU:.l,!• J 

.rokJ (:'Altt.O$ kJ\tiR FEl!Rl 0c:a. a da&i<Jn•çio do DlltF:rolt SUt>t.li.I:n't::t•t:"cn:, 

Dl!U:1'011. FINANCEIRO: Oint:T'Cit ADMINISTRATIVO, OlRE:1'01t COW.:RCI•\I •• I'IIlJ: 

'fOll. TtOUco, "••poc:Uvo:uacnt•, rs.cando esta• dispo;:naõl.doc <1" ~· ... ,.;..~0 -I 
• .t:nv.at14oa doa. •ILl• uaploa. ""9•r•1.• e 1lia1ta~~~· ~~ ~ 
eoa~unto ou. 1t14iv1dual.Jrulnt.e, gorir Ol' n~óeio~~< ~1cdade, ~:as-/ 
p<~~it.andoe•4a u. <4o• eot.Laua adaln.l.lt"adorc:a, • ire& da,atwu;:ia J 
6os dclu.ia da acQrd.o cQea •• atrlbus.çôc:a que ••~io :f.l)l~• pelo Et&

giaento IQta.rn.o c!.a. b1retor1&. 
l'J.Rl.CIU.PO PRIM..ElltCh ric:a •xpra• ... e ~c~riUna.nt..o~ 

~ -n.4ac\o ao• Adta.i~:~iat.::r:a<iorea, 1ac:1ua1va ao• p~oeurado~•• po~ •l•a 
~.,doa, o ,.,.o -ou .,.prc<JO da d.cnc;e!na<:~ aoc:ial ca. n~ioa oq, I 
uanuç&• •at.J:"&bhoa aos <!o objet1vo ~ial ou - t:l.n&i;;.,, av.,i•/ 

endo•aoa de :favor ou V1dant91C:nt.a, ae eaua gara.nt1aa (~,.- iltl.po!. 

ta.• l aoeilai!A~ -c:OilCI eonóio:ÕO• n«:"•sa.irias i ~•.a.liliac.i:~'.ide <:ont.ra -

t.oa • dcalli:a opet:ao;óea d.fl sua eonveniinci& O<A intet;csa;{, reapof\C.e!! 

4o,. ••_pro, o tr.a.nag~a.saor eoa p:r.c•itos, polas &an:sãe .. coivi& e I 

PJ.lt'>I;;'RAf'Q S'ECIJ!li)O< A Diretor1& da Soc:iedad.CI do i 
'!'Ui ••r ~Ut;ulda, e:~ecl,.a1v.a.m.ant.. 4e bl:a:atl•.t~:aa n.at.oa, cUja in 

"''est.id\lJ:a no cnogo d<s~nd.eri de privi.a. aanit'en . .tçio do POder _.ilbl 

eo !'e-d•ral, Ul&ia ecoo a dcl'ign&<:lo po1: ela .!!eit'• de cerentcs, ou. .. 

out.orgil. d<t -.ndato a Procurada~ca eoa. podere• pa.ra .a prit1<:a de c;eJ 
rb.c:ia ou ~1:atr.ao:io. ...J 

lo- os s&:i.õa .c<:a f\1.1\.ç:óe• at;tvas na soc:i•4a.dll! fill .. 

:a:Jo :1"'• a -...nt.irad.a zetul&l fixa, • titulo do ~Jr.E lev•da a/ 
.s..p.au 'i•rai.a ou conta s\lba.l.diirill, :tcajust.i.vel ao qu.ral~r ipg.c& 

4o •x•J:Cltio soe:Lal, re•peita4as u liiiiJ.t.&ÇÓCia -t:J:~lc~J.di!.J. p.la I 
~- l•g1alaçio _v1qen.te do Impoato de llo!cda. 

11- o Jl•l•nço PatrimoniD.l do At..ivo t1 Passivo da I 
• soc:ted:ad'll •t~.ri eneertado a.no.~al.llente, a. 31 ~e Oe%el'Qbro e o~:: luo::roa 1 
~Iqu.14os qu• entiio forera .apurados, p•u~.ar.c:<::O!.rilo t'll<tlporariamc:nte es 

S::Z.1turados 'III. (tat.ri.II>Qn.io Liquida, i Conu de R.e5erv.a pe..o::" "'""'u:n.to /. 
d• Capital ou aeDll•,.nte e o• eventwai.~; prc:jui:toa, no .at1VQ pendente 

1 eont..a da pre~u!:co à e.;:,mponsar ou •e:r.e.lhante oenq\L!Lnto nio:~ d«:o'l!'rc.r 

o pr&%o <::OI!Ipc!ll:t.at.ório prtV1ato n.ah:qh.latio viqente da :tm.;.ost.o c1e I 
llc:nd&. p<:>det~dO iqU.almente, i. 3uho ex<::lulJlVo d& Adm1ni:t.u-~ção o et!, 

dito PG•:ltivo. aertot.&l ou p•.rcblll!.ent<s. c11a.tribu1do ent.r• o• s~i
os n& eMt.a proporçio .;r,. sua• cOt.&ll de C$p1tal efeti.va~aente integ.ra._ 

liUdlla l'IIO aATA "rEK:l'OlUS. 

12- o t'alceiaoento ou a retirad'a de qwalquer dos ço 

t1st•a nio acarretar! a dls•olo.~eio da aociedada que prosu:9u1.ri~ / 

a<sl:l 1ntc:rrupo:3.o ca:a oa ;reru.n<:sc.,ntes. :salvo d!flliben.c:io destes •• 1 
c:ont:-ir1o, 

PAMCRAFO l'IHMt:IROo Fale>eendo o eoti~ta p~oco:oder~/ 

ae-i •o levant~nt.o d• UliL ·~lanço patrimonial., e><t.r ... or.J.!nár1o do I 
at1voe do pa:;sivo d::t. SQC1cdo)do, dc:ntro ol.o pr.a:to d• t;O {so:u<:!nt.:.. dl 

aal. eont.od;os da data do Õbito, COCII a aSsillt.ênC:.liL do .rcprc•cnt:tnt.~-
101•1 do espólio a ~o o::<.~rD.dOI: c:spcai.o.l n.om<!ado. ae ncec:u.ido. c o 

qu• C?ubo.r &() de •oE C:O.JCS~ por çapitilll, .rcae~cro~~ ij_ 
a&1a haver••• :acor& P&'lO aos seu.s leo;J!timaa herd•ül:O::O:J ou suee,.:=:orll>lo 

_ & qu:t,lq,..r titulo U 06 {seis) prestações men.U•t• lq\l&ia e •uCciiJI,! 

vas. repres•ntad&s por Notas Procn1ssõr1;u\ Veneel\lio-a.: 11. pr1-ira • 
tO (noventa) i!.i.a• d& d11.t• do tiraino do balailc;:o Patr imonh.l e:o:tr•

ordl:n.irio, rnsa.1v•ndo o disposto do S 29 d•nta Çlauattl•· 

., 
I • 
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, • P'A~FO SCÇQNDOo :! ane<JUrado ao eõnjl.l9'• sob!,e 
vivente • .aos auc.ssoraa, a qualquer, t.ltulo, c:o. a ea~.c1dado jud.
d.ic& plol,... o cUrait.o d111 11vr-nt.e 1n.qreaaan- :n.a aoc1~a •• ea. I 
aa c:<)taa de c•p1t&l de que o •ócio .. l'JIE-HOII.TO• era u(~ar ... con. 

sonância coa. o q~:~a fica .-cor<ioldo 1'1& rlll&p~t:iva parUl~ 4-~do Jlll
ra t.ant.c. •an:tfoatar- sw expresso desejo neste a.ntio!o• dctnt.%0 ao 

pl:'&%0 i=p:rorrO<}'.ivel de 90 C noventa dbal • contados 4.a ~ta do l!lb:lto. 
ll~bua d<lllo.a por.;,. tari 41ra:tto a Adm:ln.btrao;i:o aenio por e..:olba I 
doa demais coUataa. auavia da c:,.P.tente alt.erac:io eoa.t.ratual na 
JOl .:lwzta Co-t~rcial elo Rio Grando do Su.l. aublaetan4o-ae ainda .;. pré
TU• .xpnoa•a autor1zaç.lío do l'ooSer pijblico Federal. 

• J'AitXcltM'O- 1EJlCE:IR01 D: .. ejando qualquer do. c:o

U&tae rat:lrar-IJIII 4a .oc:ied.llde .... ua havere& aerio apu:t"ado& a ~'JCI& 

p.lo -s.o .odo eatabelec:14o no f 19 daat.a cliu.ul• • &III outru QOQ• 

dicões nio fcu·- ajusU4aa de c~ &CQ:'do ent~ o• .,1D.ti!J'41.••ado'i 1 
d...,endo , pO:-ift o •~io :t"Ui:-ante aan.ifcat.ar-.. n•••• aent.1.do pO-/ 
ll"a:>.t• • adllliniat:t"aoc;io, por esc:z:J.t:o. - \IIBa aDt.ee:edinci.a.. ~.li. ~f!. 
1'-Sor a !(l(aOVeata) oUas. 

13- "trenh.UII. •6cio poder.i 1n~nsAr - Jubo • pi.i
t<ll:"ar & di .. oluç.iío jud1c:1al da soeioedade •~ & pron de priv1a apr• 

a.nt.açio de pz:opon.,. •1'1ivel, por eac:rito, aoa êle:aaia cot"iat.as. -

14- A 41 .. oluc.io da aoe.ledade -ente se <!arl ,.-ia 
"YCntade doo •óc:io ou SÕC.ioa c:ujaa eous de c.apital efati•aaente na 
11-a:adaa rep:-cacnt- no :i!nt.a.o 2/3 (4o1• torçoa) d:;. Gapiu.l SOC1eti:
r1o obae:rva:~do o dia"polltO no S On..lco c!eat.a Cl1usula, 

:PAA.i.CAAFO ON'Ico: Uiaaolv14l a CO.:iedade, por qu.al

quer aoU.vo, convoelldOa pela A&loinill-tra.cio, o• c:Oti&tas reunir-se

io dell-c!tl lQ<JO, afl:PI c!tl tomar conhec11Hnto dela eleger o liqu:l.~te/ 
ou l.1quidantea, ditar a :fo:na.a a o prln:o da inc!1cao;io. podendo a es

colha rwca.ir no• in~grantes da prõpria a.,_iniau·ao;:.iio. Dapoi"' de 1.1 

quidada, utiafeH . .aa a tod&11 as obrigao;õel sceiais, a lu.& cx,tS!tlr:io/ 
de!1:~.1t1va ao da.ri autOIII&ticuent.e cca. a div:l.11lo dCI a ... u patr111Õn:l.o 

•!'-tro os sôcioa,na exa:a pz:opox-1:lo da •u.a• cot:aa de capital, efcti
Y-ent.o realizada:ll., eW11pr14all, todas a11 ex1.gênc1as e deaais foraal1 
dad.cs 1CÇIZ11 e z:cgulucnt.llres. -

15- O pz:c.sentl:! instrt~~~c~to social i •odi!iciv.-1 to 
tal ou p:uci~l.Jo.ent01:, 011. qu~l.quer épgc:a~ não aO no t.oea.ntc ".:ad:lini; 

t.raciio como t.aabia •• qualquer d.c aua11 dispos1ç6cs, "e>~poc:i.alacntc / 
para lU>IMintAX" ou z:e4uUr o c~pit.l soeial, Alt.orar aou objctivo, I 

tn.nsfarir·· • ..,_. sada ou c!o..1ci11o, pela vonta<!\~• ~lP'"~~ 
eto::s cujas eotas de cap1U.l efativa~~~ent.e roal~..á"pre~:t;.,, ~ 
ala111o 2/3 ldo.1s t.sz:o;oal ao CApital soc:ictirio, produ1ndo. pois, I 
U.ls delit.erao;ões, Qssde logo, toda e!ic:icia juric!ic:a, desde. qu• I 
pr:ivia • eJCPz:easNZ~cn~ autorhAd.as pelo Poder P\ibl~ t'cderal. 

16- :ror foro;a do dispod.tiYO la9al, a Soeioedad• d~ 

19 -'rei:" o capitAl •oc:ial, na sw. totalidade, seapl:"a na pz:opriedada 

de brasildz:os natos na forma do Az:U"'jlo 17o( da "Constitui-cio Fad•r&l 

Zl:9 - Kl!.nter .,. quadz:o de pessoal s111111pr• a pr:oporçi.o da, 11.0 •lniJ:lo , 

Ul:9 - Atrtbuir • raspon ... bilid.ade • a oz:1c.nt•<;io1ntale<:tual • &dai· 
D1atr•t1va • .. somente b:-&sileJ.z:os natos, :n.a fo'""'~ do 5 lv, arti90 , 
17o( oda ConatU.uiç.;io Federal. 

11- Os cot.1st.aa I'NJtQ XASPER D!: QlJ.ADROS, Ft.AVIO l<Al 

1U GOAZ%l!:I.LI, J"OSE ANTONIO DI!: I.Nt)R1J)!:, J"O~ WPEll: DE QUADROS,. JO"/c

CAJU.OS 1Wlll !"ERRI., ora irwtlt.idos nas funr:ões de Dll\ETOII:; SOPII!:II.IMTD 
D!:N"IZ:, DIRETOR !"l:NJ\NCE:IRO. Dl~ lúlKINISTII.A"UVO, DIR.tt'OJt COMDCIAÍ 

DlJI%TO!t 'l""LOIICO, ~spact1vaaenta, noa tannoa da eliusula ,., u .. -

,rio a danC>IIlnaçi.o social nos nft<1ÔC1os • opa:-açÕt'~ d lua1.vo iate-

~·~• ~ Dopr:~a~ 0~:.;:o;u1nt• for.& ' ~.~ ./. 

~~'""" ~-1 ~ 'IWei •. 
~lO U•Aq:x (f ~ ""JiÂDlO )tAGDI FM. Io'roA 
l'a\llo ](.-apor: de Quadros :rlavio Ksu.ri Guane~l1 

!'..1retoltjs:p•z:1ntendcnta Dirator tina~siro 
,A ~ :>ll:L«hl>" 

aADxo .i!il~ aADr.o IJCACEX nt LTDA 
Jo•i '4t ,· ãr&4e Joio K.-&por: 4a Quadros 

Dlr!S.or~lnla a.ti\'0 DU:•toz: Co..;oc:i&I 

.. !~; r~.-,. ~~ 
ldD:W r.xACDC !'JI L'ttla. 

Jolo ea:z:~os ltlbn rerri 
• Dintor Tknic:o 

1!- Fiea eleito o !oro 4c ?aeada. 
E, pQ1' assia. justos • eontratac!os estare-. Nndõlr·• 

datUoqref&r este inatrwattnto e2 Q5(einco) vias 4-e 19'la1 teor o for:

aa, que: aerlio aas,tn.ad.ã1= por todos os cotistas 'untuente coa a• tml

t-ur!has0 11Gt"ldo • prilnira Yia arquivada na I'IM Juflta COSicrc1õJol dct 1-::.; 
t.adodo Rio CJ:sod• do Sul • •• le-ais vi.aa olkVOlYid.a.s.,.<lÔII contr.:.t.,n

tes, 4etpo1a 4-e anota4u. ""' .(/ / 

._f).,.L~.~~f.ei•.\ 21 d• jafleiro de na7 •• .z/i.'.l.:b{.· 
PAUto sr ~;t ~ QU.I\Dt\Os2 FIJI.VlO ~tii cur\zzr.r.r.r 

_ _çj,n" <•"} • >1; •••• ~\,,. ·· 
JOS! ,....u!flb DE. ~~r-- .... ~ (""?,. (. JC~~ .. ~l'J::I\ m:: Qtll\Dit(~ 

_... ....J~ Clt.RI.OS IU\Hd Fnli-I ' 

..--
-Á L T E 1t A Ç X O :..2_~~ 

PAULO LUPER DE QUADROS, br.asileiro, c.;uoado, Md.ico, 
resider~U e dOlllieiliado i Jlua Dr. Lui:r: J•cques M.mozzo 11.11 281, 
na c:id.ade de V:ac:olll'ia CRSI, portador d.a Carteira de Identid.ad.e• 
nt 101fi~3:5609, inscrito no C.l.C. sob o nt 37(11710'17/15; nJ.
VIO MA.URI Ctl'A:z:I:EI.Ll, br.a&ileiro, solttiro, l!lédi<:o. residente e 
dOIIIiciliado i ltua "1:'1 de Novos111bro n" 333, aptt 102, na eid•.4e • 
de v,_c,uwi.a (RS), pe>:rtador- da Carteira de Identidade· r~• •• ~~··· 
30122459651. 5.nserito no C.T.C. sob o nll 377(157250/~3: JOSf; Ali
TOKIO llt AllllRADt", broldleiro, casado, <l.dslinist:r<l.do:r d.e empre -
so~s, :reSidf!!nte f!! dOIIIic:ili•do i Ru& Jo:Jé Bonificio nt 25?, n.a 
eid~f!! de L<!lgoa Yen~elh& 015) 0 portador da carteira de !denti• 
d.a.dC! nt 7003321441, inscrito no C.I.C. 5o"b o nt n7781:560/5J ; 
JOÃO LUPIR llE Otl'ADROS, "b:rasileiro, c.a5ildo, lllédico, residf!!nte• 
e dOI'Iieili.ado .; Rua Machado de A.ssi& nt 2000, na eida4e de 1.&-( 
90• Vf!!raelha {1!.51, :portador da Cartci:ra de ldentid.ade. nt ·•··~ 

=:o~~K ~:~~t~r:~1~~~~: ~~~t~i~:.1 !l:~~!~0~ije~~~ : 
dclliciliado à Jovenid• Afonso P•na nll 60-4, n.a c:id:r.de de I.agoa • 
Vcn~elh.a (JlS), port.ador da Ca:rtcira de ldentid.:ade nl • •••••••• 

502""1 418751, inseri to no C.l.C. sob o nt 24368571 0/'J. por est• 
instnunerno partieu.lar e na aelbor Forlllll dei direito, :resolve-, 
Al:n:R.IJI. o Contrato SoCial de RÁDIO IMAGEM TH "L'l""DA •• confo~ ' 
as cliusul.as a seguir dalinc~as: 

!!!~: 
o in!ci~-das oper&<;:Õtts de Radiodifusio &erÃ eonfon~e 

dctef"ainll.l' .& Leoi•l•ção e• vigor; 

Alterar o C.apital Socia"l No111inal • &ultscrito d• 
CzS 500.000,00 (Quinhentos 111il crutadosl, para C:z:S J.OOO.OCX),OO 
(Tr-e• ailhÔC:J de cruzado&). dt: acordo e proveniente de: 

contii'tv.a na n.o2. 

Continuaçio da Al ter•ção C~tratual do R.lDIO IltA.GEM fll L~ 

~ 
-ta aoed.a corrente nac:i~al, ~st• ato: •••• CrS. ::!:.,oo.ooo,oo 
- Cap:l.tal .a ser alte:rado: •••••••• .. •··~~·1• CzS. 500.000,00 

- capital atu•l: ......... !~•············••• C1S. J,QOQ.C)()(),oo 

O,C&pital, UI conaaquéncia, ficuá .assi• distribuid.o entre os 
llocios: 

PAULO U.SPE~ [11: OIJADRQS: 2".11 cot.aa: ···~ .. ~-· Ct:S 
FLÁVIO KAUai CWAUELt.l : 2 ... cotas: • • • •••• , Ct$ 
J'?~t AIITOMIO DE AICDRADI:: t• CQtaa: ...... ~. Cd 

600.000.00. 
&oo.ooo.oo 
600.000,00 



5984 Outubro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<;ao II) Quinta-feira 25 

~ IASPER Dt: 01JAD~<mo;<,-c-~,;;,õ<Cõ't.u: ........ cd CiM.õóo,ÕÓ 
JOÃO CARLOS HAflH FERRl l<ll COtAs: •• •• •• ••- C:r.l CiOO.OOO.OO 

c"s 3.ooo.coo,oo 

. ' A. Soeh:dade ser-.s geridA e r"'IP~Scntada judici.ll 
e:.cu·•-Judici.:~llllente pdos SÕC:ics: • 
JOlO CARLOS HAHN FERRI, COIIIO O!. reter Adrdnistrat1.vo e Técnico: 
.fAIJt.O U.SPER DE QUADROS, COIIIO Di~tor Superintendent• e COIIer
Cial; fLÁYlO KAURI C:UAZZEU.l, CO':IO Ou·ctor' Financc-fro, fic•ndo 
estes, di:spens.ado:J de caÜo;:io e J.ftvestidos dos ..Us lllllplos po4e 
:rcs ~conjunto ou indlvidu&lll'lente, gerir- os nt'gÓCio• dfll Soc:i; 
d•de, respei t~do e.ad4 u111 dos SÓCios Administr-.,dores • .iorc:A de' 
at.\laçio dos dCRIU$ de acor-do CQm as Atribuições que serio fixa 
.das pelo Re-gulo1111ent.o Interno da Diretori.a. -

~~~~: 
011 SÓCios Cotbtas, JOÃO CARLOS H.u!N FERI!:I, PAULO 

I:ASPER DE" OUAIIROS e FLÁVIO M:AU:RI CU"ZZELLl, OT"I. 1nvesndos nas 
funo;Õ~J de Diretor ~•r.~nl.$tr.lt 1vo c 1'&cnico. Dlretor Su~rin -
temlente e Comercial e Illretor F1.naonc~iro, l"e'5J>t!'(:t1v.smente no~ 
termo:; doi cliu~la 91, u:oar:io ..1 deno,.inau;io socu.l no.$ negéi -"J'" ~ """"'' .. ·~, .. , .. '•''"i)' •. c'"'~ .. ~·· .. ,.,.,. 

. ""' l.t;::r;.::, .. ,.~~be.'l ~1 
•i11~'' F!1 LTDA, RÁDIO lf~AGEM: FM L~ 

JOXO CARL f HA.!jM fERR.I PAULO KASP DE QUAnROS 

7tí"Jto ~~ 
RÁI>IO I A~EH FH LTtiA. 
FLÁVIO MAURI GU"2:ZE[.Ll 

Continu"' 1'11. n.Ol ~ 

Continul.çâo da alterao;io contratual dll. RÁDIO IMAGEM tH L(BA.;; 

Perllllll\tcerio e111 pleno vigor as de111ais cl.Íusul&.s do 
COntrato Social pri11itivo, que <~qui fora~~~ alteradu. 

E, por assi11. est.are111 justos e contratadoot:. depois de 
lido e aocb1.do confol"'::t:, assina."' 1. pnse:ntc Alter.açio COntratuAl 
perante dua:; testemunhas,• e111 0<1 {quil.tro) vias de igual fórma e 
v.alia. 

Testemunhu: 

. ((::e~fltt.i:dC {!' 
t lo.n,., ' i:.Mno. 

J,J - hhrh·oullt•: WTI:-1'clecOIIIull;i<:l.çÕes Ltd.a •• 

l.l - tiJ•o •• ,.,, ,..,,,.I.,:Tipo: nc ; Modelo si-f'Mti-B 

l.,. SISTtf1A lliltAIJIAI/1'~ 

l. J •hbr IO:lllll <" :TEEL TELE-:ELETI1:ÔNICA ~LTDA. 

3.: • tiro ._./uu ,.nold": Tipo: FH; HOdelo Bt'CP-2L 

·~,'01AINIIITIIIADDitU (IU.TU(IAII OU DOUitiLlAOO$) P!IIU1111e1P1o I!O ~~~~~~~~r 41· ' • •• ':::~::~~ I ... R CGO .... Id: G CMG- IIIU.CA ""IOO ~·U. A ld:l: ~DITAI. 

~ : NU. "" ""'· DOIA PI 

PAULO I:ASPER DE: OUADii:OS X ·' FLAVIO HAURI GUAZZE:LLI X X 

JOXO CARLOS HAAK FCAAI 

X~ 1 
( 

!! 

~CICIO llloJOIIITÃIIIro "ATUIIIAI.. OU OOIOIICILIAOO IIIIIUHICP'IO DO t~ llt:OiiD DO 
... ~OOC..C ........ CCIMPOIII ... I UIO- ........... UO ...... .0 IIIU• 

l:DCH.t. t:DIUt. ~cno•l 

AT. IIOU. NAT OOU 

PAULO KASPER OE Qt:IADROS X 

FLÁVIO KA.ti'RI GUAZZtLL"I X X 

JOÃO CARLOS ll.u!lf Ff:RRI X 

JoJ.o J::ASPER DE QUADROS X 

JOSt ANTOKIO DE ANDRADE X X 
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.~ .. I:.IITif:IA»E ..Os:IIJI OVTII.A 0\IToM.Ii ILl Vtsau, U)ei.LIO..- :1. UI te :ii o ln, K III!IIVIÇO 

,(" ' I I X I I 

~,{Otu:S tiOI $0(:101 I>ITtCAAICfl!.$ tiO OUI.~~O $0CIUÂJIIO Oa ~IICI'OIItlll• 
tt. t Pt:MT~N&ENTII:S A OUTIUo -tQMC1!.UIOMAIIIA OU Pti'IWIUIO!t ...... Ao ... TII'O crt;UIN!ÇO 
VI:S""A !.OCAUOAOt 

0:10 sõcios da ltÁD!C !MACEM r'M L'I'DA •• Jfo l'<lrtiei;lalil tie 
o\ltz·a entid•~ que dcttnhA outo., ra ~x.ecutu- 'fCil"-
viço de Ridioo:Ufusio. 

~wow::s ~ -~IJini:t~ts lllltOIUNT[:J 00 OUAU.O OE OIII~GtiHU OA PR 

• TIPO Ot $DI'II~ i:z:~:STtiCA( Nf'[~:T:~~~'lJ:..~!.:.CC,S OE OUTI'IU CC!Met:$$1CIIollll.O.S' f'[IIIJISSIO 

OS <il:r-eton-s d;:a. R.iJ::.zo r0.Gbl FH LTOA., nio pu-Ucill= 

~~ d,.. o:..ttra ent;~.dad.e que d..,tenha outorç" p;~~.ra -exeeutóllt' • 
1erv:z.ço doi! R.adi0<1ifus~. ,J:. . 

i""'"'"~ " EQVIP.WEKTOI IJTILllAOOI; •ACIONAL tiTIIiANO(IIIIO 

TIIA .. $WIUOII : I 100 .. ... 
SIS'T~o.l ... I~IOADIAIITt '"" .. .. 
IUTUOIO '" .. .. 

~;EIItCI::KT\ML !IE TENPO Dt PkOilltAWoiÇ:iO tiiA,IItiA•Jttf'tlltMTt A Tt:IIAi 
(lllt:tS t llllti!PIIIETtS M.I.C:IOifAIS, 70 .. 

!1o'lts•P'O OUlli'IAOO 1.0 stllYIÇO MOTlO:IC)$0, D!.liiii.IUifTt, [li IIIELAÇ:ÃO 
TOlA\. til. JoltOOIII.IUÇiO, lO ... 

rzr,.., ... :co " .UO!tt:SIEIIT,I.Çlo PilO~ CTO ot: A"IIOVAÇÍ:O Ot t.OC&II. • I 
•• 

02 

F"""%0 '"IUo tx'fi'IAD4 ut J1.1MCIOioU.ut:MTD t:11 ot:I'IIUTIVO 'o" " 
, 

UT~'io t ,, 
P:~r:~ os !ins ,, di$posto ncstn <.:ondiçõe$, entendo-se e.c•o Tc1:1po ,, PTOJtfD:l~çilo Diirb Ôe CllliUOU do:< r:~dio<iifusio o Jler!o.Jo "' i ~<f'O "' tTJIIUIIIi~n~ inintenupto, c::o111p~cndido entfil a ontr:~da .. :.r d~ eu:t.<;ilo, C<Jinciõentc co• 0 in!do de sua pror.fotiiiQ~5o h_e 

i bi ~ U:l] ' O l0:f'llllRO d~~ tr.:ms.,inões -~o periodQ, coind •~<'lHO .:o• 

i ,. enCt:'rTalllcnto .Jes:<.a IIICSa:l pratrA•:.çio, 

.J 
; 

l 

v.acuia. (RS), 06 de outub.ro"d• 1988. 

/b,~.a ~~~c a~ 

~~~~!~~~~-~!:!E~· 

~~~~~-

a.o vivi), be~~t. 0:01110 a. pubHCida.de com~rd&l e o se.rvtço noticio 
so de fonu & eon.tr-i!:>uir par& o dt:senvOlVilfloCRtO dii ll~iio, ati=a 
vés do aperfeiçoa~~~ento integra.l do llollle,. bNSilciro, ob:s:erv.an: 
<!o ent:re out..ros, os seguintes ~1tÚios: 

a) Prefcrêno:::ta a t.t:111as:, autoretll e irrtért~ret.tu: n&ci-onais~ a ft. 
de incentiva.r a eriatividar:l<l! do tlor.es brasua-iro e o desea
volVilllt!n'to das empresas: produtor:~~.s n.LC::ionats. coa a çonsa- -
quent-e a.-upliação d.o 111erea.do de- trabillho li~a.do J. todas &s • 
atiVid&des :ud.stiça:~:. 

b) Respeito ~~ difeN!neiaçÕt:s r-egiD:lais da. CUltur• br&sile:lra, 
Pl'O<::ura.n~o rela~:lon:i.-la.s• ea, seu llr-Qpr:to contexto. 

e)" Ma.nutenção <ie. tleva® !icnti4o étteo. ll0ra1 e eiv:lco. 

d) Fidedignidade da fonte de iflfo~çi.o do fato, ~tes da ads 
sio da no~icia. ~ Obs:erv!neia b!' _ publieid&d~t de nOl'llii.S étiei\ 
in<1i:~;:pcmsa~i$ a p.rou.çao do pub'lico t do Ct)n$Ulllidol'., 

l:leelara. :ainda,,que·:a-pro!;lramaç4o atend~r.i .s •s:ti~ula.c;Ões de J:,! 
gulamentq, <lsiS'serv:i.Ç(ls: de ltadlodif..,s:io. •ssim e0111o os uig~ ll 
e 16 §'§ lt: e 21 ~o _dec:reto Lei n' 236, de 26 de fevereiro dt: 
1967 e da.s !lor~:~~~.s .lPt't)Vadolls pua. i'orta.ria MC nt 55~ de 26 "• 
Ja.neiro dt: 1974~ 

Va.ear1& (JI.S), 06 de outub.ro de 1988. 

T t<1t 't! 2 ,",!. 'I lf ! T A p Jli A ç .l 9 

Inat:.aut'&l• u-t• da~, o proen1o ~ ,.~•• o 
a&a.ro ·:tl01.00l .. 9'/ I 88 ,nnt& tlize~.ta, ec- oa doc:llaslto. 
qua in.t.:J;U- I PI:OJ>OIIt& 411 Pl.oto ~ fM Im»...-.~ .... ~ .... w ..... -.-

.-.-.-~-.-.-.-~---d-.-.-.-~-----.-.,p,e;ra ~ecut4:(' alrviço doe 1:adlodj 

:tü.aão stN:!PA D'l ~ ~-..... -.-.-,-.-.-, no. .._, do 
&DITAI. n~---lt!.,/.,!!_. 

A pl"Opo&~ «apX'..nd.tl_,_, __ folhaa ~1:adu e 

,~ 
"l1.retor1a lht&to,àl 
1J.,pu.rtanoc.nto Hat1on•l do 'tch,::otnUnlello;;<i•e -•. O~'l'tf: 0 ,,. j 
POnTO AU::OFIE-.!!,! •.• ·.- ·0.":: "' ··- '"._ 

HIL E N:z - nAtl101linJZÀO LTDA,, e·" &ede ea 
L.' .. xlu ckl flul - 113 •• 1 !lua M.,,..eh.d rlot'lano. 122S. et)r •• ·•altlo "•U 
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-.ndar, t'n.crtt.: no CCCMF aob o n• 9:l.Z1S.l2.Z{OOOl-09, ut-r:t~. ato 
···p~aantada poro aau aÓclo·ll:llr"llnte UJtZ n:JINATfDO J.ISBOA 't'RIÔIE$, 
br.&Ualra, c .. ado, acono<~~1ata, r-a1dcnta a do01tc111a4o c;• C&~:tas 
.1o Bul ~ Jt:S,, ,ã Jl.ua Oa 18 do Farta, 2061 - apl..o.::tl, por1udor da 
~arttlll'll da Idanttdada ftG n• 1023060-44131, oxpOt<iida pd•,: :SP/RS, 
- 20-o:J.Bl, Jnacrito no CP'F aob o n• 1&9.S2'!1.U:O-oo, l'npa1toaa-
-nta ..,.. a proaônt;~a d01 v.s .. a tl• da Nt1,uorel" ae d.len .. a &dto!· 
ti•l• na qU&Udada da llciCant.a, 1ntarcoaaada qua ôi na <:.1 ·ei'\Çio O. 
a~:~torlsa-;M p;oll"& •..;•cuçio • &l<ploraç.iio aa ao...,lçoa <10 ro.dlod.ICU
ad aoilora atrana 4o canal 226 - ol-•• 11, 93.1 MH~, n~ •run1ciplU 

1:5ol Vacada -..11s., no• t.n-oa do Edit&l 2'11411/88 a, pa:'r. tantq, 
junta oa lf&&u1nt.a docu.entoar 

a) Contrato Social 411 Corulti tulçií.-, dCIVida
-ntfl...arquivado na MM. Junta .:o-rc:tal ' 
ckla~•-fot.&c,o; 

b) ltela'iõio AnuC!ol do Inro.r-açõea ~.,-:i aU-RA
IS; 

o) CerU.dÕaa de Quttação de 1'rib••H•• Feder! 
r.la: 

d) 2(ctu .. ) daelaraçõaa Q.:tnadU j,;,.lo r"C!pre 
aontanta le&al <la Mit. E DEZ - I>J,OIOOtftJ: 
SÃO L'1'0A.. e ANUO V; 

a} CortldÃÕ dei Ca~~a~~~ento nt 20.35~. exp,Ml
da pelo odeio d• Realatro C h. 1 de l'o•
aoaa Naturah da 1• :tona da cr ....... ree. de 
Caxias do Sul-RS., .r<~l&Uvamen•e à quo
Uata VEM MARIA T!l.ICHES SEID:' · Certldi.o 
de c .. amonto oxtraida daa Colh." 170 v., 
do L.lvro Mt 8-0<~, aob ? Nt l8~f . expodl-

d& ~lo CartóriO do Rea:iatt"' Clvll de t"e!,Z. 
•o .. Katurata da 1• Zona da CQrnarc•-4~ 
to A.lell,H-JIS., a favor do (lUQti&ta t.O!n 
FJ;IUfAND-0 LISaDA '1'RICH:ES. . 

f) 11cba de Cadaatro-Foraulârio 'DNT-l4S, ,;,. lf. 
:S vlaa para o• aÓcloa da MIL E Dl;Z .- l- tJ 
OlOtll:_ftJSÀO L'ttiA; ~ 

a) Õ.rt.iclá<l Koa:at.iva do Cartório d.e D1atri
tn.I1Çá<l CÍvel, Fd1mcntar, da Fazen..Ja ~
blic:a, Crialn..l a do P.:-oteaioa da -:tn,area 
ele c:'ax.1M do :!jul-RS., rd'erente à )lllt. E 
O:t:z- IU.OlODlftJSÃO LTDA.,, LUl':t FEi:~OO 
f:.ISBOA. '1'1\lCI-lES e VERA..xARl}. '1'1UCKES StlDL; 

h) C•rttdão do Cl,liQI?"'lacnto d&a Obrtaa;Õea a
. le11:o.r-aia doa ·a<lc.1oa da MIL E DEZ - ll.A.DIO 

DIR!Sft.o LTDA; , -

· U Deaonstra"çio .Soa recuraoa técnica. que ae 
r;o ut11t:.:ad<la ·pela hc:itanu; -

J) lklllonllltração de d1ep.on1b1l!dade ce R.ocur 
•o• Flnancelr<>a: -

- Recibo de depÓolto bancário r-.c valor 
Oie C:!'S:!:.$2S.OOO,OO(doie mUhÕea t' <ouinhcn 
tela e Vinte • ctnc<~ 1111 cru~adoe.}; -

- Carta rorne<::lda ptilo 11-An<:O BNII.,rlndua 
do .8ra•U fil·"-~, :as:Cnc1a de çaxi"& do Sul
as., •• 1'1.ll.ea, S:"crantlndo o <"npMÍ:st1-
ao de C:.:S3.000.ooo~oo{tr.a m1lh•~... de 
enu::adoah 

•Minuta de alteração do Contrate S<lcial 
contelllptando &UIIento do capital $OC1al 
da MIL E tiEZ - RADIODU't/SÃO L'rDol., do 
Ca$ ~SO.t)OO,OD para C:.:S 6.00D.C·.<O,OO. 

k) Inatru .. ento da -procuraçio, outor.t•d<> por 
MIL E DEZ - RAD%0DlFUSÃO L'rDA. • a f'avor 
de J,lkO DEA.lJIID SA.UTHIER, CARLOS AUGUSTO 
DAKIN e DOitYALINO 1'IU.'!TO. 

tNDEIU:CQ PARA COIIRESPONDtNC U. 
MIL E OI:Z -; RA.DlDDIFtiSA.D LTDA. 
lt\.la l'lareeha1 F1or1ano, 1225, 11 andar, eonJ, 4 
!5,020 - C.U:It,S DQ SUL-RS. 

P.Dorerin~ento. 

C~1aa o Sul, 17da Novarobro d" 1,988. 

~ $ÓCJOS: 

2!'!!'"-."...!Q ~ ~ ~fl.!!:'""!'::~c.!Sf! 

!!E::!:.. '!E: - ~~":'·"""' !:.tE-~· 

~ ~~ ~ ~. brasileiro, c~e,..:-o, ~'IJC:ente 
<' <l::..olcU1:.•'o na ~ua O; :le:<:Htc d<l FQrl._., 206t apt., :'1:-. ...., 
Ca"-1"5 do S•il - RS'_.•, POt"t:WOC" d.- cÍ·~ula d.,. ide~otld.,d.:- ~ nt 
1D230G04ol3, "JI.p<I:C!ida '1"'1& $51'/ltS "'"' 20/')3/d~, c~ .... tr.,do f\CI 

C!'l"/l<:t" ~to. u• 1"19.S:<"i!.:.20-0I:', inf'rJa ""''!l.o.;So ~ \"Eõto-:. fi.'\J:lA • 
ftiiCftJCS SZIDt.. b~.:>~i!.<:"lr:<., c::.~ .. u~. :"<.·si<l .. ntr ~ c~!cl.l.>\03 
rl4l rua O:e U..:o~to do F<~rt.,., ~= ... pto u....,., C<lll:l:r.-~· tl::~o :>vl.
-I!S., :xorUt'!)t'& l.l.a cêdu.la d• ic!t:nL!dadiE .r;ç nt lO:.'o!~0::'9E. • 
~Jtf>':'~ld11. :><"!" ":>S~/!!Z: - 2111~4/81., c-.~.ct;:.:strl!..!.a rw c:>l-'J~F ::<1b 
nt 244.'l7$,'fo(;O-'I'"', •bn!:o:O !'l.t'l'>l\~n. - -r.DK'n~T.M1, J)Or "'!1!..4 e 
.,,.. -l!'loC" !of'lll·'> ,.e !lit"O!l.o, r. ~..-uxç;., ~._. ~ >==ie<l,.de 
pOr ~l.tOtnl ,;., !'C'S!H•n:el"obil~U::.c:c- :~,.,!~llc:!o., :30<11<-'".l:o . ..!c- dr t:~s~ 

s:'lôlol t-at• Cl''<' hAvCtri de re~t<:-r-se pelo p.,....tMt~ C<'~l'!'!nr.to;t sc
!U.:::1c-..:,.·il-.;o:1.!!lO ~·m (\U~ cs~t' :!'01' omt.ta<l .,.~ .:r.eu~;;;:-:.;;r=-.!!. 
;o:r.:a.;:-"o (l•J• lhe t'or 11ubs1<Íi::l.rl~~:~~t-nte l'.pho::iv .. l; 

n. - !!!:, :ll:'tO~><XI".r.(":\o so=:::r.t.: 

A aoctt-cl.adco ora con:~otltui<Ja ~~rar.ã s<lb ::.. d~o;.noln::.c5o social 
<!e "-=!.,I,; Di%- ltllnro::JJnt:"..,..O L'tel\.: 

!.J.::-~~.s~: 

Con::tttul-ct- r.o ab~•to da soelt-dnc!<>, :r. <.'>:p~oraç.:::.o "" c·~t:::es 
.:~õea e-/ou Jt<-'no.ll!s;;ieo~- pat'a ••eo::..,t:r.l' ae-'"Y!W• dc- r:i.<:lc-.:.! cu::3Õ. 

!V-~~~: 

A :soclt"ct,.de :,._,., 'l:\.111. •ic-a.:- e- f'oro J=lateo na. rt:::l 1>!3t"<!Ch.il 
f'lorlnno r.• t.:!õ!S- o::on...."'ur.tc.- 4. :• unéa:"- n;:o. cidaoJe «c"'~ 
xi&:l (!Q Sul-~-: 

- M Pt.!rtt-ljll::l .!!!. ~I~A!)S:: 
A soc1<=d.a.lte p.t.-do~.~nr.Í poC" ,:or.no tndet~rr.>~n~l!o; 

V! .- ~c~~i~;:~~. nA Pi'.nncrp,,ç;;o ê ~ ~:~ 

O vator n0111ill&l co"c-ttl)1t::.l d:s .ro.-!edad.:-,:. ~e C:r.~ 'I~D.OCO,OO 
(nov~e.wlo:'l ~ .:1nt~uC,.,~n ll'11 <:t"U7.ac!Ollõ) :.ut>-U.Ívil!!C~ ~"" ··~·-
9Stl.(l;)(),(nuv•:ccuLas • e.l.nquent:.. .,11) q'-!ota.a-p.:.r~--: flc vnlc>:
<\na1n•.' u .. .t•!irlo de Cz!; 1,00 ;1:,:,. C&"U:Uad:~ totat~~~;;'n~., ::~•~b=
crl.t.-or ~ ~nWg:rrt11:r.&e:.as n'l'-'l.t.t 11.to c-"' ont><"<,;:J. co•••-..·nt,.. brito.:!: l-
lei ri;, ., ..!::,"1"' dl,s::.C"Lho.J!d::~.s <~~n'-''" os :s(,::1o!ll: ,--..... 

:s.) -O '•-«:io :.U!Z FERNAHOO t.IS110A 1'RIC11ES :~ub"ç""'""' C ~r. L~; 
aral!za, n'!':r:tc- ato. '-?S.(>CO tcwa:rocc:r.to~ e :~e:cnta o 
cinco .,.11) qt::o~•• de valQr nQ<II!nal .__,nitlr1o <.lt" C::S l,GO 
{l\U!a cN.,aC:e), :><'lO pr"C"ço J!L~:.! <!:!'-C; .r!7S.tx:O,~'<:I (~Q 
qtmtr"'~ento:< ~ :'ll>t.<.',..t::L ~ c!I\CQ ::.1! -:ru;ados), n_.,;:<l n f. 
te 2.L::o ~~~~ ~e~a co:-rent ... '::rx>~~il,;:~r": . t,' 

b.) - A sÓe:a Vt!\J\ !'.ARll\ ~!tiC!ltS SF.:t)'!.. SUb:!:CN'\'<1 ,.. !::~-:-r,f'a- ·, 
uza, n•l:te a;o ... 7S.OOO (Q.u.-:roc.~taJ:: e :e:etentr. e ' 
cinco <"11) qu<lt:ts d<J va.le>C" (lo,.,tnal unJ.d,rJ::~· de C~!: 1,00 
(huro C1'U:l:~do) pelo pN>ÇQ &!obal ..,"(> Cd ,.75,000,0<.:: (<tU~ 
t:-ocentos • setenta., c!nc<l 01!1 eruo;a.,_ •. :>~) ~õlJ;<l ne::e-e' 
"-tO c-"' ...oec..,_ · .. ·o;.M"nt~ brasilo:-!ra: 

P.,\RÃCnllro Útt~CO: 

:::-;:;:;:;at.ll1d~~" d<1~ ~:~;e'io' será Urdtada ~ total1-
4ade der ea;r1t~l social, na tontA oJa lC"i: 

'l!l - Do\ AOMtNlST!Io\C'l.O ~: 

A oocied:ule !I<II'.Í. ;:t-C"1da, adm1rotratra.da e rep,.....,ent:>.rill.. '""' ' 
Jul:r:o ou !'ora d<-'lc-, pelo :~~Óclo Q,"-'o-:t~:a •,.t;:: F:::t~·~.UIDO ~.::S
BOA l'AICHES,•Mltc:!l Q.Ual!~ic:>.Co: 

~!>R:HF.InQ: 

O a~tniatr&<.':or re:ro:orido n<l ÇG;~ut des~.a cté.uauh. t'le& <:is
pc-na.~·1o ~" e.~w;iio do au"l!l 2~tÕes, 111:1.:1 no cxe-o""C{::!o ·~e suAS 
atl'1~~1çiica ::'arÁ \>lO dà t'l~a ~l':clusilt!1n<l'nl . ., e•~ :'l'l',ZÓc!c:!l C:c 
1nte~~~~" :so~U.l, aendo-:.he ~~:rcso prestar ava!9 n/ou !'i.Dt'o
çao de- ,.ero ravo~"': 

J>A11kr.:Ãro ~: 

I'Qr3 'Jcn: " f'!t"!m.,n.te dc--!::CII9~t!~ar os o.:or; d. d1r<'<;'Ei.-da so-
o::teda~<=. o s:~cto·-r.,ct"en~e W.l~r:l. non:ln.::u:!o fica ;,nv~at.!<:., d-.1' 
tCid.os oa p~eN.:: nece:s~iC""!o.s ã :;;;es•.ic '!< a :t:'l-lVB-J:ul'rla dC>!I 
nestÓci03 <-' d·.l:!l in~c~=•"z s<~c1ei.s, !:<'"' CC'!I'O;, <:<;on~ ... cuç:io • 
da. objc-~1v<r:r. da t•ocio:od::t.cl<=, po•Jenc!o !m::~~:.:.-v• 11.!!<1:1ar ~/O'I 
<lnt-rar bl!'n! :>ertinent<."ll = s= at!vo C~llo ._. ç~mr~! :.ui r ;>r<l-

---~~~------------
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.cu'i'~.v pa:n • pl'"a\1~ã~-.rcter,o.1~oil-lo!:ót-df' ::,~1:~~. '"! 
dlt.r.1.~ a out~r~a de f)od~rea cspecfr..ccs a'!.r:oyi-& C"~ ln:ttt"U
n:.entos de ""'.n<!•to, cujo!: pra:.::» <!c .. al:d~c nii.o :x-Ma au~ 
r1n·cos a um M\Q, Quar:c.o a procur-•çio t~ve1·, po~, COfi'O ob
Jcotc a Ol.l.tor;:~ c!os PQdc-("('s eo!lt.idoa = c::.ue1.11r. ;:~'! j~t·uZ:. 
-r Oa ~r~ o !or-o ('IIi a:~ral, pod<'J'.Í. l$t'r, c::lnfe:·!t"'\ t>Or prazo 
1ndetf'nll1nad~:~; 

P,_RACMf(l !S.,:lCtl~Ó: 
A r-c .. un<-1"açEo ~o ~Ô<:l1o-&eN-nte ile:ri th:aC>t c:!e eo"'1.4 1\Con!o 
""'1-N' o:s eÕ<':!:>t-q:.>OtU;tas, obaf'I:'Va~n o::a llmi~cs :csQ.~mf'nt,.. 
f'a.ta!M'le<:Sdo:~: 

;:>AI'IÁÇRAFQ OüJ)TlTO: 

., :.. IIUil. lnveo:!.U!•a•a. .,,. :Sf'\,1 

:"l"'l'la .,lu~ "'J..Ó:s hli.Vtr al 
r.1:n..: ri<> c:a:s c.,"'"""~"t.~ôe·i:. 

VII! - ~ DF.L!Br.~AÇo5~5 !:OC1oU:!:: 

J\:; .:!c!lbo:r..,çÕell soc:1a1s ::eriio &do-~s ~~~~~ ""'i.Orta i::h~t· ·· 
ples Õ" C:&'>1t3l v<H,an~<'!, s~tndo _,r:., mk a e:>da Ul'l& o;;u :í" 
t:).-pllrte ~~.:~pi tal !loc11!1l corl":):;nondo,rn t:; .. _~:~c:_ e~ ~a'. 
do:l1be<'açocs: "·, 

IX -:~~:~~::~:::::se;:~: :~Â:u::~=~ o ~aps"&Al :;oc!a!s~o 
1nd1VIaive1& ~~• ~laçlo i aox:~cdadlt q.ue, J::nro. c:t:~& ".Jma ~!. 
las. r&cor-.hcl:er:i. ~'"ente wo. proprl.fot.5.r1o.; 

1-!!l <;jllOtas-p::lrtc,. :r'<'PC'e:SCntat~vas dG ca;o~~::.l &OC:1>\l alio 1!!. 
ce~.r.Õ~I::>. inallenr.,. .. ;., ,e tne::.u:.\-.i..,e<t·: ~:,..•t:t ou 1nd1-
~'tM".e:.te. 3 eutr<lnr.c!rc:.& C'l;.t. pe$soaz .J•lr-!d~c::nF~ 

1"/\~i.<>nM''O ~~ ,.--.. 
A$ qu..:.'t:).s-p:t.rLes -do .::apttal -da soc:1edo.de_ ~averll.o~·ço · p.e:r
teneer. ,.e"'!)N:, a pe,.soa,. :dt:teas ~ n.:u:1or.al!<l.:tde !)ras1-
~e1'<'o; 

l'A"}CRt\FO '!'!:Tio:":!::~llO: __ 

o\:o '"Y'!-nt:.O.:sl>'l .:ess;.,s e ~rano.:!cr;no::t:s.s de -~~ai;t>l...- -.::':iPi-

!:1 ":~~~~~.,::;c: o~.,~~~!~.,;o~:;:~,.-:~n~~~;;va;:~ l=~1:;:~i; 
~~" .. :~~;~~ ~= .. :=~~::~ :~~:=~:!:~~~ :~:~;'":ç:~~.:~ 
te: C:XPN:t:to:i. anu<;n<;la t:!Q !r.1r.1'Stér1'> d~ts Coi'\Ur;1caçóes e e11 
,-.1&:er':19C:- IIC::'11."""cnt..) i"' non:as ~ecus quo:- "I:~"' o .:..to, co2 
:.Jdas n:t. !<>t,lal~çã.o pc~t•nente; 

- ~ :.ltUI":lti.C?.o. ~ ~ 2\! no Fo\LF.C1~0 ~ SÓ(.'!O:'Il 

I'. soc-ledado- ~ntrarD. <.ftl ll~~.<idaç6.o nos ;.O.So~ .:;>N.,.j_-;t·a~ 'e111 
lel. A 1!qU1d!IC5o t..,.tof111 se <::o.r:i. po: de~i'!:tc:r~~ <tU~ vl:-
n!'la"' ser -...·!:.t:o.d• Ptcla ;no,1or1a do e.:op!~nl votM~": 

~~1 
A &ocled:;~d<!> 11Ã<l er:tr,.,-i e"' <!tssolo.~Ç:iô e .,c;,, _-<:O~;~:~:,u-er.<tc~ 

::~!~ ~.:::., l~:u~~~~:~/~: .... :b! ~=;~·C:~~~ ~,;~·~;~~~0 ''~! .. ~I 
toei'~: f>r'Q:•~r:u1r ::om ._ IO'IS"=:O.• ~ c:e.n'tanto ::u~ 'J~L:"o :>U outTr.>~ 

::ÔC!1Qs ::ej.:;>.(..,) .llllrot>;.!do(s)' e10 !U.;tiU' do Nt1rr.nte, f':.~.1e.:1-
<!o, t:~.Udo c;.u 1r:eapas; 

Pti.~ÂCRAFO ~: 

~=~r:n~:v~~ .. :o;o •rb~::• q~~~i:!~ ~:l:;;;~r~~; :;:~:::; 
!'alll!::>, inter!!lt<.o, 1~<:~:0.% o..o que qul::a"r re+.:1ror-~. ~c~ 
rÕ:o "J:>UI"ado,·. co,..,1'">t'1•e t>o.l:.~.no;Q e~1o.lr~<:::>-::~- lcw•r.tru::lo r.o 
~== "'"' qo.:g c;corN:r o tv"n~::> o- pa.-e v.a .:Geio ~<• , 
Dt;"UI); herd<>il'?'; 0\1 TeJ):r<:::St"n•~t..,te:: le~,...t- er-. 4tH<')"" en' .. "l " 

o!t.c) p'l'er.t~'JC$ IIH!ns"1", :r.o.HUs c- LU<:~::·1vas •• n ,:"r"'" 

;natt -rorl"JC1ll~:s .,onetarJomcnte "';' tunçiio d& vnl"it:çio do v!{'" 
lor no,.1n,.l c!o.s 'C'!'N'!l eu Qutro ;nr;lcD que ns vcnn:o.~:u~ 
to.:! r, l't'~'"·<l a r.r1r.e1r:~;, no a~o <!3. ldsir.::o.\.ur:o. ol:> a! ter ~1 
<:ontr::o.tu:o.~ c;t.: .. !\:,v('· r'· d.e arr- procec:ic!:. 'd,•ntro l!c :I.C(~ .n~ 
til.) <lia& <:'Qn~I\C:O!!ó <)Qo &lud1<!4 ~ven+;o; - \, 9-' 
PAltÂCIIA~ ~: - - --- ~ 

N" ~~pOt .. ,,,. '~lo ra.leci~~~t.·r.to c:Je ~~o:r,u. ... · c!es ~;c:! O!:, seu·u t'ie-r-. 
~<:lr<;>s IY.)~ .. ,.~o ~~r M1111t!C:o:. '"11\ ::oc:1"""''"• c:onT.nndo qu<t 
ta:. o.c: ... :_~o~5o eonte CQ111 o benepl_Z.citO C'O ~Un1::;t.Ír1o ()as C.!!, 
mun!<':.O."Çuc::: 

XI - ~ 'l'R~N~Io'.t5'SÃO ~ ~: 

A T.•·an~t"or:n~.'i::. em qu11lque:r- oo.:tro ttp.., ,1ur!<.!tec. 'da· &oo;:t.,
óaoJo: po<le,.ú. "·"" fO.,.,.,II.liZ&df> _por del!b~·rn-;io •l:l:o .,,:;;los 

<lUQUr:tn::, n"' r,,,.,." pr.,v1:~1;.a e'" \:0.1 .. "'<:.'d~"n~<e·'> !lt:i;r.:a,.,n 
to n.,. to<ln" .,o r~o .... a:a, lec!l.t" QUe rot~t-on ao: e.~1YH1l••J('IJ a q,,;' 
""tt. ao ~c<llc:.~.; 

XII 122.~~: 
Al\\<::<.!,.,•ntf!, no C:i& 31 do ,.c;., 0::0:. de:utnbro, ::lroe-:rler--::.e-Ão 
n01: '~""'-<:m:<':raçõe,. f!nllnCa!r:~~a da soeie~ac ... :::cr.~o o~ ru
.,..,..~ ,...,...,u·~i>ado~. apÓ' a "''Jen~ual '!"o..,..,<:iio <!a """"-"'t'V-.s o!r.,!_ 
'i:lnpct-.,. ""' l"f:!"G~o <;lo' .: .. pi tal ~râpr1o .~.,.,,....,,a, 111::·.-.. ~
":>l:!tl?e "'"' •:cr~es prororelon!\tS ,i; su:o. ,::ort~c!::l~;;,o nc. cAPl 

~~1 o:0~ .. ~~r:~~":o~;o;::~:• p~:!~:~~~~=~ ;~~i~;;~~J:1:: 
nncn-:e11'!\ d:o. e"'l>re:~~.:.. a c:r~tér!o da •crinc13.; 

~t!TJ:2.: 
Os <:Vo'\t.ualll- rra-Juh:os verU'icado:o: e:tt t.;~~lanço •er'io ='\IÇO.!:_ 
t:t.de11 ~e~o,, s.r.etc:.=. fll"(o:><>rc!on•!ll\e1\t~ ~ q:xot.:::s yor •lc•• 
.::~=~~~=~~ o~u~~·~~~~:o:... "~::~~::=:~;;:;.~~=~· 

<Ct_l_l - !'"'!: t'>!SPO!>l""Õ:O:~·çtftA!S! 

L Ae:.l1C:ll.'h-s<: ::u':o~1-!1arh'"ll'l\tot- .;-d1~f'::l3~çÕe:o ::.:-r>tr:~tual.t: 
<:,Qn'l:!-:1~ r;e::te !n,.tro:o.n<:.,to. n:s~-,.,1.:o t!" q•.:.e er::~.;. ~o~ o
"'1so<o, o.::Íl:llo ou. lc..cur.oso, • a:o. •:U•Peucti":s !.,.-.;ft1& cont! 
d;:u, r.o ,lle-e':"~o:"o t• 3, 7~/l':tl,' :IS' rvgr-:1.'!1 _!o.:d•Hc.;.n a::at~Õ 

~=: t~~::\:::~!=~:o d~0l ;;! .. ~:~i!7:-,.;.;c :;~;~";:~!:"'c-:: 
d~o~1t'w.So ,;ono:l'a; 

2. A socie<!~>ie, por s01us SO<:toa, a• o!;orl~ o c . ..-•prir rt.&~ 

;:"':;:;r1~~~a~tl=~..;;~::'" "~~=;t~ ~~= =~~==-~ .. ~~:d:~: 
dj,ea.'ll. a <>lC..,lC:raçã~ -ele c~as<i.o p.:.r,:o. cxecu~'5o ri'C!I aervl, 
lõos c!c rv.1o:Ht"u-aco; 
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3. Menhu'"a a.!.t,.raçio t<od~r· v! r 3 &e.r' ~n~r<:C:\1zi<!a 1<0 P~•-' 
.senta c:ontr.,to aoelal ;. rev.,ua <1o M!n!st,;rio do~.s co
""'ntc:aÇ,Õe:o. que cevcrii prev~a.'I'IC'nte 4:::tr~v:i-.;_~, ~b 
na de lne!!c:~ei& da nlteraçlio cro. af)re-<;:o: ....... 

... lo. :I'CliPQ.n.sab1~1daC:c técntca • .--or:len>:;aç5.o ll~r=!ni:strat~ • 
va e lnte!ec:'=U:~.l do& :ser-viços que :r~rio e-.:ec\ltado~ pe..: 
l~ em9re~:1. :r-etido. r'e~o presento contrato $OC1&l, c:abe
N;!., Uhtpre a bNo:S~lc!roa r111.to:!1.; 

S. A e;nprtsa .... gid11. pelo PresCf\t" d1Pltuo'la,' .Soctet.rlo '"&!\
terá ,..,.; qua<l...; <1e- """'«sadoa con"t~tuÍd?, :~em~ra. pot-, 
Pelo l'loono!!l, 2/:J(t:!oiz: ter-ço:o) Uc: trab•lhadoN:.s bra.stl•!. 
ros r.at:-1!': 

e.. A aoc1eC:aoJ• .,bri211.-~ a :['&C"i!!t.ar ElO ~aD.xi- a t1:cca:1-
:r;aÇio tloa &o:v~.;o'll o:;ue h<:Lvert. c:e cJ:ec:utar, po:r p.:t!'te do 

:!~!=:é;:~ 1~e~:7u~~:;o::·e:~=~~=~= ~:; .. ~~1:~ .. ~:~ 
vser 11. !'o..,.,..nar c·o,. tnl pro_pÔa: •.o. enquanto tlerc<urar a 
~onc<:!"-s.io qo..,: lhe .. erá outor,cac!a; 

"1. 'Js &Ó>O:i<::s dtelar:un ~ua 1'\iio ~e ac: ae1um incu:':<c:,.n&s~ 
çC.:& f'or1n:~<oa::. ã ttr.5.t:!:c:a <lo c;u.31Squcr c:r1_ .. (\<.te oa to'i. 
de&s.., !~:~Pedir de .,_rat!::ar Hvrea.<:t\t.e "l""loq_-.:er t1l)O (!-;; 
••·= oe .,.,re:....C1a. 

.E Por estarem .... sim, Jc'tstoa., e;antr~t.t•4o::, os ~-:~oll''quo 
t!!l-~""- all"-1""-"' este eont"ato .-m quatn.o via:ec do- i.;<Jal teoi=" 
" :r.,....,., .,,. ;:><'ll'&>l'nça de <!uos tc~~ote•"'·'""''""-.!.,;::;~r.JIIIcnt.a.is, 
pari!" o.uc ao.rt.a ,..,..,, Jurl.dif'o:ll e l•S:=-13 e!'f'lt ... o. 

1'S~T:::Mtn!HA$: 

~,kt~f!.;~;;:"-'1=+----
ct'F n• 2!;.!..903.:!20-&7 

~ crÉ?P/Jil 
CW\UI:JIO Jow.:.LO 
CJ>F n• ::l7U.592'.3l'l"·34 
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,_ 

- s6ctos: 
~J:~ rEJDIL\IClO LISIIOA TK!DID, b~e.tleiro, caaado, resld~~onta • 
doodc1ll.do na rua Oa Duo~ to do J'orto, .zo61, <aPto.,3~ :; Caxla• 
do su1-!IS •• porudof:' da cedul• esc ldenUd•da I'IC. nt ~o.~J6o••3, 
eKpedtda pela SSP/It.S. Clll :!'0.03.11, ead .. tr&do no CPF/)!f aob o 
n• 1<119.529.120-00, lntr• &ll(lllnado c VUOAIIARlA nucHES ta!DLJJ~ 
•11elra, caaada, l"''l•ldente c d0111h:Ulat1a na N& Oa Dez.:•l~ <1o 
"OIC'W, 2061 ,apto 12, c>l C•l<l&a do Sul-RS., portadora dto cedul& 
.::le 1dentldad<r fiC n1t 102<10"4242'!1&, e~epdlda '"''" SSP/RS .., ... 24,0<11, 
a1 ,, cadaotl"&IU no CP!'/MF :~ob o n• .z•s.s7~.5150·"'9, abaixo nr
-da, dotc:ntorea da totalld&dt:l d&ll quotae.c• qua H llt.lb-dJv1dco o 
Cap!Ul s~t..l dll aoe1edllde por ~:uotaa de. rea;nmsatlll11.1C!a 11•! 
tada que c,u·a aobo. denomttuu;âo de IIUL E Da • KAJ?XDOlntS~O L'TDA.. 
c- sedo 0 .Coro Ju.ddlco ot• Ca~<1as <:lo Su.l-liS., a Rua :1&~ha1 
:noriN\0 1225, c"onJunt.o o11, 1• Ul~ar. cadaGtrada no CC.C/14F liOb o 
H• !U.275.12.2/000l-09, com lnlu.s o~;to.ll con11t1tu.t1voo aqulvado• 
•ob 0 Jll o~~ a .201. 560.092, em 12 .;:., &&:01:1''U.I de 1. 9BO, na Colenda 
.lunta Co~:~ero:-lal•do ".sta<'o <'o "\!o Crand<:: do Sul, J:IELIBER•M J)Or u
~~e ...,<oln.Lõe. d.lwrs-cntn, pro~nCVer a •o:au.lnte altera
ção no contrato de ... aênci.e. da aocl<::dade, .fazendo-o no11 tu'Rio• 
~ avonçaa a ""'&U.1J:' liv~mcnt"' paetuadaa: 

DÀ. E!..I:!:'CXo DO CAP,IT~ SIX'IAL 1"011: SUDSC!UÇÃD E ~-~~ 
DI: -..-v...:~~ QUOTAS . 

1. Pal:'tindo d111 unê.n'ime eon11er..so da totalidade doa oécic'll, o v.,.. 
lor do capital aocial de ,C:&$ 9SO.OOO,OO(Novecento::s .:.. Clncoe~ 
ta Mil cru:r.ado•). •ub-dtV1d1do "'"' 950,000(Noveeentaa e Cln
coc:nta Kll} oquot••-partea d., valo:- nominal unitário de CzS •• 
l,OO(U,. CNzado), é elevado ne,te ato para C:S6.()0-.).000,00 
{Sda KllhÕca de cr .. u:ados), ~ed1Aflte a aubacrição~ S.050.COO 
(Ctnco 'UlhÕOa o CJnçoenta·tUl) do novQ quot ... -part"& do C:... 
pi tal social, no valor urHt.ârio de Cd l,OO(UN Cruze.Jo) e 
que aerãO lnto&ralizado.s "'"' ~Oeda corrente nacional 10 pra.z:o 
de liSO(cento o oitenta) d1as. contadoa da data deatr. lnatl'\1-
mento, da aeautntc m-.neita, l1vre~<~ente &ju.stada entr.1. os aó
cloa: 

a) O ~ÓCio UIIZ FZRNAXtlO LISBOA TRl:CHltS, O'UbllCl't!Ve n>Jato ,ato 
... O<IO.OOO{Quatro 111lhÕell fi Qu.a.-.enta Mil) quotu.-partflll, 
no v&.lor unitário d• CzS l.OO{Um Cru.o:aoo), peJ.o f'~ÇO &lo 
bal d,.. Cdoii.OoiiO.OOO,OO(Quatro MllhÕee e QI.LI..-.enta KU C~ 
l<lllodOiil)õ • 

b) A SÓcia VERA MARIA 'l'11ICHES SF.:IOL, aubacreve notace ato 
l.OlO.OOO{HUIII Mllniio c Ot:z Mil) cr,uotas-partea, n<. valor 
~lnü unitário de czu,ooru .. Crzado), pelo pre·.'-> t;lobal 
de C:d l.OlO.OOO,OO(Hu"' MUI'Iio o Dez Mil Cru.:r.ado:s); 

:t. D1ante daa aubacr1çÕea daa quotaa-partea aupra 111011C1on.adaa, O v~" 
no-lnal do Capital Social da aoeiedade pasaa a ser de C:a6.COJ,COO.OO 
(Seill M.tlhÕell de CNzado.s), IJUb•d1V1d1do <!III 6.000,COO(Sets KilhÕts)óe 
quotU.partes "'O valo!' m1111nal unit1Ír1o de" C:.:$ l.,OO(U,. <:'=udo) u-~ 
•t- d1•tr1bu!do •mtre o• •Ócioe: • ' 

-H0111e dos sQ 1.0_.10 NO Ou ,. Valor Nominal Part~elpação 
Lu1o: r•rnando Ll•boa :1'1"1.;ohea "·900.000 ".aoo.ooo.oo " Vera Jl"ar1a Trlchea Se1dl 1 .lCO.OOO 1.200.000,0 •o 

~o tal do Capital Social 6 .ooo.ooo 6.000.000,0 :oo 

;TI - DO (;N>ITAL SOCIAJ, DA P.utTIC'JPAC'~ r: DA ~ABILlD/.Dr ~ :fOOJOf 
1:111 .Caco da ele"•vaçao do Capital SO<:Ial =upra alud1d&, a cla•.u•ula Vl 
do Contrato Social ora alterado, ~aSila. a partir~ data de•to 1natru.

. -nto. a Vlgor&r co,. a ao:tgu.tnt., ndaçio: 

" :tir - _., CAPITM .$0CIAL._ D" PARTICif'Mi.\o :& D~ ~ILIDADI:. ~ -'ÓC_I.OS 
o valo:r d.o eapital da •oetedad<: e de C:t:S6.000.000.00{So1s M1lhoec llle 
Cruzadoe), •ub-dividldo• em 6.000 •. 000(Se1a KllhÕe•) quotaa-p•rt.:~s do 
V&lOJ:' nominal wutárto de CzSi,OO(UIII Cruzado), aa•iN dUtribuido •ntre 
o• •Óeioe: 

No .... do,_ SÓç.io:t.s 1 u 
Lulz· Fernando t.bboa Trlehes o~~.aoo.coo 
V•r• Maria Trleh"'a Seldl 1.200.~ 

6,000.000 

Val · n, m 
4.800.000,00 
1.200.000,00 

6 .ooo.ooo.oo 

-· '" 00 
zo 

100 

P&ráJI:rato Ún1eo: A l'!eponaab111dade doa aÓ.;:Joa, aori 111111~.~ a t.o 
t&lidade do capital Soelal, na 1'orma da lei". -

1'odaa &a do•ata cláuaulaa1 pará.,raroa, itcna, te~a e dlapoa•,çõoa COtl 
t1daa · no contr .. to de n.aencla da eoeh•dGe, datfldo de Od d• acoato di 
lo!188, • qua não tanh .. a1do •o:p....,aa....,nto derroaadaa at,..,.,; • ., .. a.Jta
.raçõee c-ont1de.& no:ata lnat........,anto, continuarão ln•lteradaa e ""' pleno 
visor • aão ~1 .. parte& eontratantea :-aurtdr.daa -dl11nte oet,. tn.<tnl
•ento, 

J:, por eatar.~~~. uaJ• Juataa • cont:ratad .. , u partea finrtaa :> pro"e!! 
to lnat:rwn.ento e• OS(eÍnco ) viaa de 1;KUal taor e t'o=•· na preaença 
do 02(duaa) toatolllunh&a, para qu• aurt& aou. Jur!dicoa • l&aa1a ef'ei
toa. 

caxtj;~ui;;.\4u~.~ro do 1.~88. 

Lulz Fernando Llaboa T:richoa 

r'R.e "/Y -~ 

Jm. :: ~ - ru:':lto:bn-c:>Xo L'l'Dl.. 
nua l!:u'eclnl norial:lo, 1225. l.•.twdu' - Ccu:IJ. 04 
~ 40 SUl.-r.::õa., 

1.. mJ!S!ISSOR _ 

l.l.. !abrieantat -=z:- 'relaeOIIIUil.iençõ.a Ltda. 

1,2., tipo •/ou 1todelo1 !:I-n:tf--lJ 

2. :ns~ Imwmn:n:: 
2.l.. Jabrieante: U!,..'"lU. - l%1.dÚlltr1a • Ooai'rcio du 

.Lz:ltoniUI Lt,do.. 

2.2. ti.po •/011 Uodelo: nm-2 

::tMtaur.-1~ zuaat.a; <lata~ o proca.o qu• r.c.beu o 
nta.r.o 2910l.08US'l' I 158 ,neet.a Dinltoda., oc. o. ~~ 
~· 1tw=ue. • ~ta 4a MIL E IEZ- IWllcm:rusJo t.TtiJ\.:,-.-.-,-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.- 0 para, ex•e~:~tar aer"''1ça de a:ad:1od,! 
tu.ão ~DI~~-.-.;-.-.-.- . - tu-. 4o 
ztl.l'U.L A9----32!.._/ ...!L 

J 
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2l.U.8& 
(LQ&ll idãtil 

RJ:DI: l..:I'rORAL DE DUSSOM$ UOA., OOC/XP' 
N• 118 6"9 066/0001-58, devlde.mento c:onaUtu!da na :f"O,!; 
- ela leg1Blaçio e111 vigor, eom ,.,edo JUt. AvoiÍld.a Maro
eha.l l'lorlano '920, c:onjunt.o :zo•. na e14a<!o de OsÓrlo. 
~1:11do do Rio Grande do :Sul, t..:ndo tcmado c:onhaci...,n
to, atravóa <lo Iaário O!'itial da 11n1io ·.,., 21.09.1111 do 
Edital n• 29•/88, a~.ndado publleaZ" p<>r c::ose Mini•tá
rio, convidando o:o interessados À o~~;.c:ew;:iio do aerviço 
de r~t.d1o<11:"u=io .11onora er.> FreCiuênc:1a Modulada ne Cid!; 
do <1• VACARIA, Eot.ado <10 Rio Grande do SUl, vea por 
.11eu I>i:rator que a eat.a aulllilcr•ve, <11.1'er i V.Exa., QUe 
deaeJa e:~~:ecutar o scrov1ço e :oe compr'OIIIete, desde já e 
atender a todl.tl •• ex;iainciaa de o~- tá<:nic& • le-
11&1 que l,h.e aaj .. !'eltas por esee •1nia~o. 

CONTI'tATO SOCIAL 

Q~e entre si !&z.ctlll, PAUt-o C.t:SAR NOTA!tl 1 r~didista, portador 
d& c:.aneira'~ identid-ade n9.100 169 GJi~:kS, por-u.dor do' 

'CIC 11? 1113 669 530/&8, :rasiócn"!:e c <lo.,ieili.J<lo n<l ,..,.,_ lS de lloY.em ' 

bro n9 '291, Cid<lde <I• OsÕrio, rt.ÃVIO J..l.ll% DA ROS.-. FLECK, :radiali;1: 
portador d.a c:&rtcir., da identido~de n9 100 ~9S 18" 2·RS, portadol' do 

CIC n't 23& 8&9, 360/20, relliden"!:o: e dol!lic:iliado "" """ Dona Ana,S~ -
CidAde da Porto Alee:re, e CU.ITON WIZ 'l'Otiii:LLO HOfTHEISTtR, publi' 
Ci"!:Ãrio, POZ"Uodor dA <:arte: ira' de .identld4dll n9 501 6U 317 t.•JI:S,~r 
1:Ador' do CIC n9 lSS 696 700/68 0 residcnt# ., dOJ!Iic:iliAdo na Av. B~ 
l'io do 1\io D:r ... nco,SG'<l• Cid•de do ToZ"ria-1\S, t.odos: brasil~irot', ~i~ 
rea. &olteiroa, :oeacrViG"!:as, r•solvendo de comwa •eordo constituir-; 

"'- eoei•d"de ~OT' cotAS de t'Cap~nsahilidads lill>iU.ol• sob "' cl4'us.!!' 
1 .. • o:ondições ••cuin"tosl 

CLÁUSULA ,, Que a presente sociedade a:il'\'l.râ sob a r11z:io soeiãl 

RAL DI: COHUH'ICAÇOI:S LTOA .. , coa sede na ru11. H.u~ocl ~!: 

99:- loj• 06, eent:t'O, n• Cid•<!• <!e Osório- :Est•<lo do 

Soul.-

do "RI:DE: I.lTO 

QIJCS d• Jtos:<~o,S 

Rio Gr.t.ndCI do 

Ct.(USULA II: Que. o C4pita.l SoeiÁl sc:N: <le c:r$ 2.,oo.ooo,oo 
(dois lllilhÕe• 
te e :~eh mil 
intea:;r,liu.do 

c :seiscentos lllil cf'I.Lzeizo.os) divididos orm zs.Ooo( v~' 
cotas) <lc o:r$ lOO,OOCo:ca c:ruuiros) cada wu., sen® • 

dentro de nove~ (CU >ne1St1S .a contar 44 dll.t• do co.ntr.!,' 

..oeda corrente Mc:ional e' dirtx'ibuidO "!:ntr. oa •.!. 
• d.r. seauinte .fo~: 

to ini~::ial, e11 

a:;uintes sócios 

.. , PAULO CE SAR NOTARI: 87.\ do Cajlit.r.l- Social, ou sej& 22_.620' 

mil seisc:•mto; c: vinte cotas) no v"'lor dc: crS 100 000' 

) c•d:._ "'l:laoo mm tot~i de o:r$ 2.2~!1.000,00 ( dois "':! 
s e ses:senta "' do:-:.s r.il cru-zeiros);· 

(vinte e dois 

(ee• c:r-u:udros 

lhôes • dll:tento 

b) Cl.Al'TON 

u:ja 2.600 (do 

LUI"Z TOHil:!.LO HO!"FMtiSTtJI:: lO\ do Capit<lll SociAl.,;\ou 

is; mil""e :sr.c:ccen1:os cotas) no v.alol' de erS lOO,,~e 
~ln:dros) e.ad ~ WQ., num tot.al;:le 2"60.000 000 (duzentos c •e1\e·~ ~ 
lllll c:ruzd:ro-.J 

<> FLAVIO 

(seteeento:; e 

lJJXZ :PA llOSA rL:ECX: :n do C.c~pi"t4l Social, ou nj ... ~ ~ 
oitent.& c:O"tu) no valor de crl 100,110. (cem cruzek":)\ 
tgU.l d~r cl'.f 7t.ooo,oo tsc"l:cnu . ., oito mil c:ruzei:ros) e11.d..1 UI:LI. 0 o nu:a 

cLAuSULA III: 

ll.té o total do 

Que • responsabilidade de cada s:Õeio ~imiU.d4 

Capital Social e dc:eloii.N-111. que ollS c:O't4S repreu~n't!'] 
"'l Social s:io inõ!lic:n.ã'vci= c: inc:audon.ivei:S, dir#t• 
te, a estrAngeiros ou pe:c:soas ju.ri'dicaB, dependendo 
aç<io eon"!:r•tual, o~~s:.i.la c:~ 1:l"'l.l1S:fe:rênc:io~~ (!e eoto~~&, 

ri z.o.çio <lo Poder Concedent•. 

tiVliS do Caph 

Qu ir;diretamen 

qualquer alter 

de privia .auto 

CL};USULA IV: 

c<.XusutA ,, 
pdo sócio PAU 

Que 4 serêneia da presente S:OCi'lld&dt lerá elCIIX'C'Íd& 

LO C!:SAR NOt.AlU. 

CU.USU!.A VI: 

do "pro~l.o.bo:t'Cl 

Qu• • ll:'"xoinc:i.a ter-i ~m~o~ rc"!:il'&d& ""'n••l • ti:tulo • 
"• nunc:a in:feZ"ior •o v•lcl' do ••l;rio ai'ni.o r"'lll:i!!:' .. , visante • 

CLJI:IJSUI,.A VI:!: 

se esta oeo:M"e 
(lu.: c:"' c:aKo de ret.irad11 ou J:O:Il"te de um doi 1d'c:ioa 1 

r dentro de eeiK(llC.) 111ecc:5 •:PÓ• o Últi1110 Bal&nço ~ 

por b&sc:. Caso oontr.irio, será fei"!:o novo Saloiii>ÇO P!. 
cos ho1vc:reE do ~Õcio :f.:..lc:ei<lo ou retiroante • 

:n:r-viri ene .. .:~purooção d 

ClÁUSULA VIII: 

por -t•:~•Po inde 
Qlle o proa%o de du:r;oç~o d~ precen-:.o soeic:dade seM 

t"enllina<lo. a iniciar ... 2 .. d• nov..t>ro de un. 

CL.I:USUUL IX: 

rõ dist:ribui:d. 
Que o lucro anll411Dc:ntor apur-ado e11 l!alo~~nço <;tr&l •.!. 

o ~nu .... os s&.ios na prctpot"Çio do o:•p.it.al Ú•v•nido. 

CUUSt.n.A ,, 
ou aai:nci&l o o 

Que_ a pN!sen"l;e sociedade: poderÁ inst•l•r filiA ii 

território n&c.iClnal ou.•ctro..nseiro. de •Clol"do coa 
u: nec:essidade 

ct.(usuLA XI: 

eiadade dev .. rÃ 

de.nc:ia II.Íni""' 

Ct.(USUl • .A XI!: 

Qu• o sócio qu• pretendA retil'll.t-U dA pre'tenta 1,2. 

c:ientif.ic: .. r A ....,, .... , f>Cil' escrito, eoa \1M& Ant•c! ' 
d• nov•n1:a(9D) di11.1 

,. n.i.o siiN d. 

Que, c:m c:aso de 11101"te da ua 'doe sóc:ios, A sochd!' 

u:t:olYid•, podendo os hc:rddros do séeio fAl•c:idb , 

d11. mc:cm11., l:ll"di•nt• • c.oneo.rd.Õ.nc:ia uninime doi de\\..Q. !•zerem p.orte 
sódoa. 
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ct.};USULA X!l%: Qu• a n~nhu-~ do• aóc:ioa é per...iti4o tNinateri'l:' 

CIJ c:•<lcr '"' auaa co~•• '" •stranhOa -;: soeie4ad•, Sam & p~vh, c:o~ 

eordinc:i• dos d"'"'"'i' sÕc;i<u, 

~OSI1Ut. )(IV: Qu•, toda• as &ltu·.t.çêi .. dct~M~:io .. ,r diJlil)tlr~' 

~· por d•cisiio da m.~~ioria do' C&pital Soc;~_al. 

E, Por asaa es'tarto juatoa • c:Õnttat_!. 

fl~• aaslfula o "r .. cnt• instr'WMnto d• Ct>:~c-.to .Soc:ial, -três' 
(Ol) vias 4• ig:OJal .!t~r- • teor. 

jJ},~ 
?o,~ 

OaÕdo(llS), '2~ da nc:.vcllbt'O de U12, 

c.J.r:·.:IU,:;i(c :.L !::!..W~VU. ::i::r:rn,.l,'l'IJU. 

:lCi t.O!~ :1 ;,:~(;, .-.-\::.-'-' -•·o.;...<':iC:':.\&l• rt.41al1~V., 
poortador d~;~. oute1.J"a a• 1da~t1d:u:la.n.ll 100·-isg 839....R:l, . ;:ort11dor 
ao t:nC 11* 1e3 669 ~.))/68, r<-11iO:•nto a d.od.o:oi]..i.Gdo !1-. rtta 15 de No
"~ nlt 291, '::1da4• 4e ...,.,csrto, ··--~•!c .:.•a:.:. ~·;. T-CSJ. .?LECJ:, r-•d1-
1.1ata,.. P<>rtt:door dÓ. ou-tein óG id~:nt1.:l:Uo r.• 100 495 l.B4 2-:t!:, .POE. 
tatlor elo ClC ~:~.a 23S 85'3 J::>O/.ao, .t"cui~e.,:c t dc .... 1c1l1~:1o = J:'l,l.a :;o-. 
U .&.na n'll H, C1dede ll~ •. ,rto .".k.:rc. O CL..U~·!I: :.::.r<:. ~~tl.L:.O 1107Z. 
:rt.u.rn., ·S>'iól.ic1ttl.no~ ,.Jrt··~r ~.<e e:~rni:'o. t. 1~c.\';i~-:;tlo :i.J SOl. 
695 312 '5~3, ror:::"O:Hlr ~o .::X:.:: n!l. 3~5 (>$16 700N3, ran1~W c <io~
Ciilhd.~ ha ""'· B!U"lio dtJ n1o vrno.oo, Só~, ..:1óo.ét 4U' tornei ... ~o:., \i, 
4oe b1"C111'1li1l'Oa1 ,..,tone, ooU•iro•t n>IIC.t:Tie:to.a, ao ma,(;U.1D.Ul 'taot' 

... "UI) 111. ""•"•lt. eooieda~ l011:'ará aob • n:&io aoailll. 

3L!.~.:: &.lt'CJI.\I. :o.z: ::ii.:.l.;&:ou,:J "-t...._, oo• ttetl• ti.& ru. .-ttc.oel llarq~• da 

ao .. , 599 :. loJa ~Ui, eontro, na Cidut,ie úc o~no -· r.~sto4o elo ;!io 
•.ir-.i:.d. ~a .... 1.. 

l'•r oit.~lll ~uatoa ·a OOAU':J.taôoe, nt1t1oando •~:~ 

Wdoa o• .. ~.~.. t•.t"XXo IUI .11:111a olluS~~.laa tlo cco.troto oodnl. !11:, 

t~s• a praaaats •lU,tou-:ao COD'I:.r..~'-LIIl, ..:~ •• ~1• 0:0. a ""'• U.!:o •, , 

ebadc. oCI'u.:ro,.._, ~ .;;nei:~a do dW!a :çuto::w:ilillo 1o.llt.r'l~""'L:l.i.c.. 

c.c.c.l'!.f. n• ss.64'l.06&/oool-S!!I 

PA.ULO CISAR NOTAAt. ~ilei't'O, IIOl'l:dro • ..,a,tor-,r.~ 

dialiatá. inao;:rito no .crc· aol:> o .,, ·163,6Í>.J~-s3o-6s, ~or,lldor • 

da cédula dc !dcnttdadc C1V1l nl l009lti'SI8:l8, cx~~dtd• peh. S!. 

e~taria da Se.eur.,.,ça PÚ'ol1<:4 do I.:~~tado do Rio Crand<! do $'-'1, 

r"asident~ o: d<;.liltc:1hado.,.,. Rua l$ de Novc,.bro. :tgt "'"~ o,Õ,.io

ns., MtCIJEL ALFnr:oo PETRY. br-a:t~1le1ro, c:rus;:,do, <lo C:QI!Iérc.1-<;J , 

irn~~erito no Ctc sob Q nw 17~.;17.000-4'!1, P_?r·t~::ler. da Cédula ' 

de 1dcnt1dade Civil n• 1003176078, expcdid:ll peh. Secretaria • 

•da s'..li(U.r•nca l'Ú1>11ca do E11tado do Rio Grande do So.:~l, resh!cl"l

tc fi damlc1l1ado na Av. Cristóvão Col.o:.mbo, 77:2 "''" Pol'tO Ale '

SI"CC-RS f LÉO ~tÍC_AROO PE:t'ftY, bras1le1r<:>, solte1':_<>• ru..tor,do C.5!, 

Pro::: Lo, 1nacr1to no CIC sob o n• 293.982.660-91, portador da 

Cédula de Identidade Ci"\ll "~ 10Q4l'll08.4,expc:dida Pela Sec:r<:

tarl• da Sea:ur=ça PÚblica c:lo Eatado Uo Rio Crl.t>dc do Sul,re

a1dente c domlcilhodo na Av, Cr1stóvio Colombo. 712' e,. Porto 

Ale~~:re-RS, Únicos sÕci<;>s da soc1o:dade que s1ra sob • denom.!'ft!_ 

çi.o IIOCial•dc REO~ LITORAl. 'OE ~ISSORAS t.t'OA. <lO"' ~0:!,\c ruo Av. 

Ma~chal Floriano, 9_20 conjunto 2~!; c:;n- Ósõrto-1\S., ln;~;tt~ "',' . 

no C.C:.C.M.F. so'o o ne 66,649.066/0001-56. com Contl:'-:t,o ~Gei

•l regiatrado na MI'!. Junta Co"'ercial 'do ~tado do Rto tlt"e.nde 

do Sul aob o r>• 43200588741 em 24.02..83. ~solvero dt: eomuro ' 

acordo ~l'ter:ar seu Contrato Social, -d1ar'ltc cliuaula.a e eon

<:11..-õe:s "''"'BU1ntea~ 

1 ~ 011. o\DMllfiSt'RAÇÂO~ 

CLÁUSULAS QUINTo\: 

A,aOCi<!!d&d" será adftl1n1strad: ·-~~r b~~il!ttra no.f' · 
qo,>'lt no cargo de &erent ... ~pre:~ce-ntará at1va e pasB1vamento: 1 

ta QU4lquoer .Orr.io ou poder, !'1rT!Iando tod;a e qualquer documen 

taçio, ser'ldo que a 1nvest1<:1ura no cargo "cunent.'c: poderi ocor

rer ap.Õs a -.provaçio do Kínt:otél;"1o das C:o!lllln1caçõea, 

Fica eleito p;ora esta 'fo.:~nçio, por pra:t:o 1ntleten:l! 

.pado, o •Óe1o P&O.Ilo Ct:sar lf~t.a<"1. 

Parásra'fo Único: t o:xpreas&11\Cntc vedadQ i soead-. 

·de a pr,oataçio de ava1~; 'ftançaa, ca\lçÕcs • atn'!l~ 
a pal:'t:s:elpaçio Clft qualquer outro,ne~~:óc:to q.u• r;ic;, 
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••1;•3• d1J:'IIt-ntc relacionado coa oa rM&ÓC1oa • 

ot>Jetlvoa aoc1&1a. 

A lntraçio ao estabelecido:. rl.eata p-.ráuafo ' 

1111Pl1eará c• reiJJ)On:Jab111dade PessOal • d~reta • 

pOr parte do 1~rator quanto aos atoa de lntraçio 

a ~- u e~:~ .. conaotq:C~c::lu. 
:II - DA ,.ftf.NSN;JI:t:KCIA bE OUOTAS: 

Aa t:l.Í.uaulu Déi:.1•& S.aunda • tll.c~ Terc.Sra,P8!, 

...,.ão ., t'-r a a<a~int:' n....;a redaçio:-
Oa .ÕC1oa ta• prctarênc1a ~aolut.& •• toolla a c&UI! 

que-r c:•uaaiio ou tran.d'a'r-in.c:la dtl quotas. 

:Ill. - DAS b'tKto"IS C:Ú.USOf..Ai:: 

A'! deaa!.& elÍI~l. .. não e:r.pr--aa.,.<enta -.od.11'ic:.cl .. 

-par.anecea 1naltaradu. 

&.tando juatoa a conc:or-dea,•arul .. red1t;1r o pr- ~ 

aante :I.Mtl'Wiento, que depo:l.a da lido e .C:hado eonrox--..... _ 

-.t.naao _pelo-; 11Óc1o. a>~.U tis teau~ ... 

T~dal, 

·-- -:· ;',,./ //!-
PAULO tXSAJI MQTAltl 
ÇIC0:r.• l03,15e9.S30-;GIJ 

, ,..ftlCAROO P 1' 

CIC tft 293.11112,66o-tl 

PAULO ROiíVITD BEJINARllt'S 

CIC "• 228.503.3!'n-3A 

ROSAI'IE PAGANI »A S:O.YA 

ClC Nt Sl6.l:f.tl.2<11D-53 

1.1 r:ollrh·.,,u,.· t.'rS RECTRCIMit: LTtl.l .. 

"'l:i ti1•o "'"'' ..,.,Lt•l,.: FM 1000 t- HONOLOCAÇÃO K• 04701':7 
Y.lLIOAOEf 27.11.92 

1.1 ~ (:ol>dunL<•:: 

Z,2., liiiO "'"" '""'k•t<O: 

l • ~ IIIM1!!_~1T~ 

3.1 ·hbrh:~1U•·; NAPI:A INDllsfRI ... E COMfiiCIO DE "MTEMAS i.TDA 

l.: ~ ~ipo ~·/..,u 1010dd,.. f)C (,V&) IIOMOLOCAÇlO M• OJOS/34 
l'AL1DADE: OJ.OS,Sp 

-. ......--
J!ifi:,EfliiDA S.A. 

KÁDIO ESXtJt.I.LDA LTDA, co. Udo a I'OJ.a Jlao. 

-.iro llarc:•lea, g6s, .6' andar: e41dcio CentrO Llborlll, na c1~ 
de de Vac:ar1a, RS, repreaentua por ac:ua aÔc:loa-aerentoa, 1n

rMlf'.tnu.doa. voa, roape.ttoaamen.te, ante. Vo••• E:.u:elônc:ia, par. 

n~quenr' aeJ .... lb• outora..:l• c:on.c:eaoão pa.ro a exec:ução a explo

ração de aerviço de rad1od.U'uaio aonora e• rreqaênc.ta &Odulad&, 

c-u carac:te:rfat.tcaa e cond1çêiaa eope•ar.tcad&s no J:ditlll ll' 

2V-4, da 20 do 11etelllbro da 19tl8, QU.b11ca4o no D1Úo.to or.tC: . .ti..l 4& 

un.tão. 

• Inatru1 o pre .. nto podido a ~t

çio oX111d.• PU .. nor=u lelo.l& que reaea a conc:euio da esls· 

aoi'aa de :riÍ.cllo, 

IC(fÇMT. tt. 511,15HOOQ1·59 

1o!U• D'!!O 1SSDtDLt:Ih C1':RAL !:X~IIAORDllfARill, !Uilll:l'U.DA EK 06 01': JtJKl!O QF l2U, 

AOs ' díOII do .. ;. da Junho do ano de ail novac•nto& e o!. tanta • oito • •• 
UUa), is ••OOio.l.to) hor••• na uda soc1&1, si.ta na Jtua R&a1to aatc:olos 
no 96S - 60 andlar - na cidade 4• Vac:ai'J.a, Ettado do ll.io Gu.nd• do 'ul, • 
rllluníraa~se·oa ac:ionist.•• •i9natirioo do Li'ltro d• Jl'r•aen.çaa, t'lpreun.ta_g 
do a TOTJ\l.l~l: 4o capital IIOCíal, Foraa !:leitoa por un.an.W4a.4e pu• 
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ií:.a14<1n"t0. .. S•c:ra~irlo l"•Upoc:thu•nt•, ·ooi" ac"'lo"nlai:.ia llODIM. nu.NCISCO 
C~ACNlH e .J0'-0 l'IA!I!io. 1\QFFM>J>'N DA SILV.\1 'Iniciado& os Hal>llllloa o Sa:. -
l'z:•do!lont.• !.nlottf>O\) q~o '(!.çcu 4Le.?'ltl'&da a 91:1b'1~eacio doll Cdlnu d., CO!!, 
VOC.IIIçlo poz:q•lll e .. t. ... Vill:l pteu:nt.es A •st.a Aaa.,II\PlOl& c .. ral OS ac;:1on1at.&s -
qu-. l:<lptll:!sont•v• .... .a t.~'l.a.ll.<l.•d" <10 e-a.;>lt.•l aoc:lal. i>~ossequ1ndo o sr.Pre
widont.a oac:loo.r 10 c:.,l:l qu<1, ..:omo ,.;; ,.1',. <10 .:Qnl;utC:J.Jf.otnt.o de t.odoa os &cio::>n~•~ 
"tas, •at& Aas<lnoblila C:,.:-•1 t.i.nh& por Hnlllidada dcl.lben.r sobr• • u·ans
tono&çiio do Upo ju:z:'ldi..:o d.uta aocu:d&dlll p.a.ra o de Soculd&.:. vor C"ot.-.s 
-.s.. ba?O"""'bU.idAdol t.il•it&d.a l:l<:>.:ll c;O#IC aoJ:.>r• o awr.cnt.o d• :•Pi tal s«hl 
~ & incorpoz:açio "" Jle.u•rvu. Por un..onUI.l.~:och a ;>.suml>l•l.• Ge..:•l ·~ 
vou & t.ranafori!IAC!óo do t.~p<) )11\":Í:dico, p•••and':' J?&C& o d.• Cota• d<~.fl••po!!: 
a.ahil:id&d• t.:l.m:l.t.Ada~ <:OnJ:et:vando o 111•11l!\0 pa.t.r~ooonio, O& -·-• acaon~• -
ta•• .a<J,:I.Cicando apen•:a • 4c:nOI01r.•çio &oc:u,l, ·~~~~ nc:O>hww. so1.~1;ió1;1 do =!! 
t.i111Uid11de de au• pt:~s•oa 'jud<Hc:a • d• seus di:r•.l.tos • obriq•co<>l, apro -
v~o u!Ob<im por """nino..~odade o &WI\flnto d• c&p~tal propos;o. "• aç<.es po! 
•1d.da• \)'CI1QI ae:i,on~:atas c no valor noain"l de C:S l,OOUh.llll cr\l.r .. dol,cild& 
,...., se~:io convert.id.J.a era cou.s de c'"'p.l.t•l d• lelént.~co valor nctt.\na1..?on: 
-...ni111 :Ldad"' a ""•olllbléh, G<r~&i ~ d. • 
reo;er esta •t><:: i<ldllld" c cu) ~'10 

~~r;~; .. ;.~~~~;.. ""fiCa 
:t~1'iidad"' Limihd&, "1':\'!'~'JU"& Mie 
~· cm JW::.lO ESI'Ir.'l\l'll.$)}1. S.)..~P" 
pons•uu.li n~ !o:.:::-~& <l..a Leo,l~::>H.Ia.:o 
p:l."t.•l soci&l - " SOCH:d'-eiG U111 pO; 
d<lll $crvl<:os ~I> ql.l&lq\l<t~ nat.uro::•, ":C ~"'~"'• onde (or 
C'Clr>C1odidA au ,L de o::~;>n!on:•ld._de .:o:o. ~" nor.r..as en.ahc:.l.et:,i 
da• na 1e9ie U·ttv.a 4 co~<;cu:::io ~e ,.~.:vtcoa r.adiofõt~tco• 
110 l'&ts~ b• !le;>:res<>f\~a<:i'>es, Pub1.ic~e.,e,~~ 10'.11 Çt:1oDi. e -
pNGt ... cio .dOI' -sttoo• se::vi,;oa C!l. e~;~p~eS.lJI ccr.qér.e:re$: Ct,.;.USCLA~TE:tU::T.IRA
A S~i•d•d<~ t""' aed• e t:~o joJJ:!~~co :Y. Jlu., R .. :uro ll~rc~~o-.:.n9 ~U5~"o "" 
4&r~ n& cid&dtl de V•e•ru., Z:st:Ado do lHo Cr•nd• do S~.l. Fedendo, cnt:.re = 
c.t;ato, ...,atar !Uiah, &'l"ilnc:-i .. l, aucuna.l.& ou esc~.i~Ôd.Qs e111 Q1Jtroa pon~ 
tQ• do P•tr;.J C"!áUStiW..-?tU•ll't'JI. ~ O C:&PUAl aoc~ar é; de ~ale~: no,.inal • to~ 
t"-lllaler.ote !nte4t4l.l.~ado de cu· l47,780,00(Conto e qu•rent.a e sete .. -~.1, "~ 
te~nto• <t c-lte11t• <:-c-u:r&.losl .:I.~YidiC:o e111 lC7.7ê"O(Cer.to e qt:.ot:,.f\tA e :set~ 
.-11. •et.e<:ent,os • oltonu.) cot"s •oc:i~1s ào valor nO•Mnal d" cn 1,00 ! 
hu- c:c..::,ldc-) C"d" UJII& ~ cHstul:l\1.1.<:1."1 en~rct o:s sõeios d" :sequlnt.'ll t'otllla : 
li.QOI~ nu..NCI$(:0 GIJ.\D""C~N1N, b~4S~!.ei:co, 0::4-sado, il'ld\JIUial, te.lidt:nte. '1: 
Cl,.ic.il.t..,dc- n& .Av,Circ"'lll.t,1861, ," .:ic!Adot de L•qCI., "1/'"J:!Jielha,RS, ir:1cri~ 
t.o r.o <::IC.,;.ob r:.o (l56.4i:.l,4.l0/00, ;.on .. ~ot d& c<~rt,dc Id.,nt.C,lvU no •••• 
lOl07t~ill, ctl<~ed.id~ p<tlí. SS!'{RS e:n ll.l0."/7, i p~.::f':ietátio de 44 • .llt 1 
quatent& e q.,.nro m.l.l. ::r.ezc::nt<~;s "' trinu• e qu&t:QJc:'oUs :.oc~ 11 ~s do v., ~ 
ler dl!l C:J:S l,OO!hum cru-:.;lldol c4dll Ulfl.a, pcr!4"cndo o •utor riOl'lll.ll&l ql<:Jb~l 

::d~~: 1 
4;i:ii~~0~6~>l~;~~~~%.;u:~~~i i!;;o~r~!:~;~~ ~;1~~!~;~ .. 1, q~:!~â .. ~~:~ 

• dQmieUiaiio_n.a Ru& M~~milia~.:l de. Alrneid .. no uno, u. c~l!lld.e de L~<;IO>~ 
.v.rmeJ}l..,rAS. ~n.•cr!U. no CI<:.soo n" 1H.IH2.7CO/tl, ;ron. ... do: .;~.., cuc. de 
ldent.CiYU ll.O "/"010,.0257, O:!<pe.!~<!,.;. ;...-h. SSt>/~ CC\ ~~.{)l.U, é pr<:Jpnon:i 
.1'10 de .f(.)J.fiOI.I.t<"etU;::.f. • ([U.i.C:r'O :•al, t.:e:.ent"'s e trint~ o <l.ll&ttO} eot11S 
•oc:i•.i• de: v .. lo:r n,.u, .. l de: C:$ l,Oa(hwa cruudoJ, c;ad" waa, p<~rh.:zondo 

O v•lor nooün,U ~lobal de C~$ ~'.JH,COIOt:lOl"llnf.l • fi;:IJ..Itto "'~!. ~re:,nto" 
• t.r:~..nta • qu.:at\"o .:ru:z•dosl; .:10~ MI\.!IU, liO'I"t'l'l.l\.ll!'t Pll. &It.v;.. llrasi 1oiro,ca 
•ado, oconom~sr.:a, rc~td.:nt• e dOil>.u:~ll.,do r:.- llv • .:lr.;oua<",l~</0 "'" c~o:t.,do
de t.aqo.a Ve-c--lh&,RS, 1n•çri.t., n~:o C!C.sob no U'l.tot~-~J0/1~, portador .:!• 
Ç~t..de ;dotnt,C't\ri.l nll lOOl,Un.l,, oi:Kl)c:dld4 {><::1.1 SS!'/!!S .. jl\ 49.(1 •• $6, C 
p:«~priec..arJ.o <;lc: 2'J.SS,Cv~ntc: e nQvc: mU, (1\linnen~"s .,. c:~no;u<~=nt& o u.i:s) 
cot•• so.::i .. 1s d• v.aloJ: norun~~ol d,. Co;~:J 1,(10 U~~o.ao. C:l:llz~JdOl, c;ad& u:a& pc~r!&.
:zendo o ... atar no,.~nal ql.:>b&.! ele c:~:s u .. s,.~.OOI\tinto, nov.e m1l, quinMn
to• c c:inq,llenta e 1UU .:ruudQ•ll A.~:.OIR ~ODRIGt:tS ~&POHUCENO, tlr•nl•i• 
J:(t, <:&s&4a, .sdvog;aclo. r""'l<lonte c dQIIJ,C:1~1~do n.o Rll& :lontluro Lotuato,327 
n-. eidad• dOI L•qoa Vet'm:lha.,R:!;, 1n1crno :~o CIC.cob no ll).'l0$:.0iOJl!l, -
pClt'tcdor de C.s:rt.d.e Idc:nt:..CiVll r:~ 10U.l07UJ, Cl<;>odid" potl4 SSP/RS ., .. 
30.05,110; ;.,propr.~;.et.oi.tlo d• 2,.SS4i11'1T",:o•ct :~o,..; llll.l, ::;uuH>"I>~os e c1t> -
quont& <I< S"1S) <:Ol:.õl_. IOc~aJ.s de valor no10i.n•l .;!e C::sl.OOtruuo. .:tu-:.ado),.;:a 
da ..,...., fC<"~Azc:ndo .O V&lor çl.o.CIIIl C!# t::,: :;>'· U.f,l)O/Vln~• c nove l'liJ.,qca-:' 

~~~,â~" .:C~~~;~!"~ .. ~r '"~~P~~~~~~:~!t~~~~1~;~~~~~~~~d~ ~,:;"d~:!'" d~.:;~i 
e~o do u.iv:.d.s.d<::s to.o~.l'li!iO: ~,l..~StJLA~i'E:X':'A ~ " 9e:.";:~cu " ~ ,..;~.m1n~:Jtr'i 
e•o d• qo<:ied .. .;~.e e .. ner& aoa sõ,;1.;a: ~<S:n;..,.. f'!U..NCis:::;o Cl!;t.."!l.o.<>NIN, IIU>oíi 

.10AO Tru:V!SO:.. • .Jo,llo /'!ARIA lfOf"r~.t..!'U C"i'. SI~.VA a, i'.Lt.-o:R ~OO<!lC(>F.S IIEP'OMUC:E 

:~;~r~· d~X~~~:;:~~:"' s~~~!~~t:~tll 0~u~~~,~~.:i~~~:f:~e~~ ~Ó~~~}~~~~~i~~~~' ~~ 
~u,.,:::ionoUJ!;nto :«qUl.IJ:" d~ .SQo::1ed.o.c:e, tic:and<:J, o:ntre~11nto. vedado <:J 1110 dll 
dGnOOii~<:~o soct.:.l. "'" lov.&~"· ~t>ono•, f~an~ .. s <JU e::'l q\l.ilquer out~o 4:Uun 
to 011 n<>qoc:io '""t.r.:ant:.o •os O:O}"t~voll •<><:~.O~• ., ;;o<" s«• n.:ot~<ro:a .. 'J'""~'.d. :
t.osl p;.MC!V.fO~I>III!:I'fHIO " Nu f:.t"':~'"'<:~""• que: envolv:un ccr.oPr.:a, vend;a,.olle 

~~~d:de:~~~' <:~;::~ .. ~~o e~;n;!~~~~~!a:" e:11
!s ~·!~~!e~,.!~~:~ ~e d:.z~i:-

to Ou p.a:,;-t1C:II1,0.tc11, ""'d~.ante q_.rllnti~ de t>ens ,..s.v,l.,, i..Ov.o:u. <1up1~c• -

::·.;.,~::z· o~;~:!~~~f~!! ~t; e~!:;~·=~~~~~"~:-t:~~o:'" ;: (~a;;~; "';,.;c~~; ed~~ 
"f'..ct t\".at;• " Pr~scnta cl.õ.usul .. , <N.e unn•:iio coii)UhUOiente: PIIAAC~P.fO-SE: 
~ - O& "'~~o~ qe~onte• "stiO 4~sjllans•do,. do .. p:t-sU~ l:'"tlc;.oo; p.A•JSl.'LA 
~- PO>: :t~er'II1ÇC>II .,.t•tiVaJO<tnt• i'll'"'"t"d.<:Js .õ. soe~"dade o" 4ócaos f4. R 

l';ao )us • u.T• t<:tira~& JDef\u~ a titulo <lo e ~o v..>l<>r q<'e <>?<>J:'(u 

;:-;::~~~~"'~;:fn:::~,.~:::ea:t;n~;~~ ~~ ~"~:;:~~!~ ~=r~•: .. ;! !"çlo ~Q J:csult.a<:o f.l.nAnc:clrORe<:ooõmlco do e~eteic 10, fiCAild"' o1 J.uéJ:"Ot<R 

n~~i::~!~ P~~! ;~;~~; .. ~~~~~~a~i~~:a c!1!~~~t>~!d~~~~~ ~;~~~,~~~r ~~=~e ~J~; 
.ri •uspento p.tt'll <1'?111Pen:~..,~!o com res\Jlt;odos posttnõs f<.~tutos otJ s<.~pott4 
4~ proporc•onJ>.lOM!nto to,. :?" coco~s do! c•pa•1 d~ '='"d" ""' n.1 s,...., 1ed .. d<H = 
~ ... -~=~~~~Nl\ R i'. t:;.las(,.~cnc~" de eOUil da c:aplt:al .1. t<!rc~aros, sÔmC!Ilte 

ÔCi • S(!t'ol Ç"e<'rtU~idol IIIO!.é.l&l\tC o~p~<!!SSII liUtOO~.l~;io de tOdO" O~ 

:~ .... ~~.\~; :~p~~~~; ci~~~~~~~~~~~:,l\~~ê~T~":<> o 0 .;t~~~~ t~<l~e .. ~~~~~,·~~~: f<:r ~~ 
<:<ot" -d4) c,op~t-'1. <l<l"v..-r.• C<:l'.!'"n~c.:at po~ <:s~·ratQ" S.or 1..,dad·!!, indi...:.>ndo o 

:0:0 p;~ç~r:J::t;~;;~· :>~<~~0 n;Er~~d~~.;)~~~t~~~~·:"~,~~~:o <:~~t~,;~~·~'·' i:~:~~~":~ 
r~c<lbUodn~o du ""~"o• "" !IO.::~os n4o <IV"''"-'"' c>.e(o:~.:o u dar.; 1tu ''"' vret•
rcncia. qua l~<;:,:a o 4SS~qu~"'do, .ou n;to •nt~ress.ar • ,u~~ua..,l<'l <'1.• ~·f>e& d• 
C•p~tal. o!er"'o:;\d .. .., ""'"<:'•· o socJo <.:<:d<!nt<:t ~cr"t..i. "'"li'""~~-, ~l'••·"~" "'u~ 
t.ot:~.z,.o;;;ao dQ t.<:><i"'" <>• ~o.;1os, trar,,.fcrl-1.,. .,0 pre~..:n..J~"''"' ''"'' ;a<'l<.o· ~' 
SULo\-0'ó:Cl/otARfH11'!!:"!11A - /)01 -:'<l;o!l\i:ltt.:adot., 11 ,Ju,..,r,;;"_u ~•>r J.o'.J.tiil•H~'"' ·,. .. tO'I 

~J~~~l~~1illi~~ 
la, se~.i. .et~. ':'loe4a C.:.r·:en:e N&o::~onAl •• St<:ill.eot p11reelaa J,.qua1•, lendo • 
pr~meir& • V.l.&t.& ot •s d<~usa~s ~sp.o.;;&d"'• d'l: 'O lr:.,,·ental di&:& ,_..,. C• <JUtJ:"~ 

'i:\~~~"~ .. 4:.0~;· ~~·~i~~~~ ! ~i~~ .. d:"d~~~~;'i~o~~;:;o~~~;;::;~;,~.~ 
<::icthodlt, •• alilsiu! aeor6at:~ estes ~ ?S sõc;~,o• ;..:::na=>~".::o:ntell. -doe~..1r•nd;i 
qual d_,lo• <;IS -ropraseo"(.A::"& '"nd0 Yoll:.I.OJ.I CI.J.cS'---;A~Og:!:-A-O:!o\;'.':''- - Ocorro: 
ti ~ d.in.<ll.'lo;io da •oc::~oco1ade", qu.an<!Q • aa1or,ta .::iO C...;.1t:Ai ..::c:-:J.•l ,..,."',. ; 

:~~:$:; ~l:~~,~~:d~~~= :~:;~e~:~i~o .,:~~ê~~~ç!~~ 4!,,';~:-:;.::.:~:~n:; 
v•: liqu.ld&do o P•sa.I.V'O Soc1&l, toea:â &O• r;Óe~-:1"& :~-. p:opor.,.io do C.!p.i: -
tal de cad• w:.. nc Soel.cdade; CL"t'"-t.l"'t.A-ti~C!?0-··:::!!':1'A - P<>r deliban:.i.o 4 4 
:&.&~cri" d<:.> capiUl soc"'•l, a •oc:~"'..t".j•, a to.:lo ~"JDf>O, pode-roi se:r ~:'•n• • 

i~i;<t~ ~~ ~:i~~'"~.,~~~~~ .. ~=-~ ~;;~;~~ii!o~~~~~d~~=~;c~;;":~;::~e>n: 
~<:J,. ?Or Qu.alque~: = dos .ec .. <;la a ser.io •c•t.a<iM' e.:~~ sol:cJ:...,.,.u ,.., <:~• 
li~t .. c:Ões <:.Otn"da:s f>"lo:>" JOÕc~<:Js c;uc- l'<:"PõOJsen.:a:cm. "':::.a~or~"' do C4~~~.sl ;: 
';lo.<::::.&l ,. -..o<~.&' a.s ~t,.ãe• .;ons•der&d4t <.:.• r~~··••~te ~"'po.rt..ir.e1" ~.rr" 11 
SOClcd.•de, seria el;r:eu~s~anc•.ad~~os en &tU que :~..e:io .:.avnt.da:s e111 l~·::ro ~ 

~;~"'~;~; ,iq~~~~:~~:~~:;;.:;:~ : ::~~ .. !~o·~!"'t;:~~: .. :~J.:i!,.!~:~;~;~:o: 

~~i~H~~;~~~n~~;~~:;~n~~~::w~tg~;~m~~:~;~~~~i~~~~ 
:et• o\J ~M~Urt~Ur.en"t.e ;,. elill.:tlLfi<JCH'"::I$ ou&. ,.,....._.:..';..:.e." "i'C'U""" 1t:.:::id.1<;.1. se:..:
do q>J~ .a S1;1Cl,d4.d,e se:l for:.:o.da ur.tc.,lllent~t p<:~r .=-.. -~a;. !!sJ.c:.:t.s ~d.U••~ 
'"""• nio pOdendo Ooe qu,_l.~11er torn,. P'"'ttOC'1PAt .:.., :nl!s:::.J; •s:;:-.:r.::Qe~:":l" .le 

E~:~~::~!~t~~~~f~;~::i:;~~~~~E!~.~~:~~~~~:~~~:~~;: :~J~~~~:: 
sio elo~ u~;v~ço• pÜbh.::~s u•hofb,icos no P .. l.l>: ::;.;::5::U\Rv~,:;"t5!1t.'..·i"itl!'!!:I 
M - Ali dÚvidas " dt~erçiine.:~.a.s >:;\lt M• ~'llliiC;.."t.:lo~e=. -enl.t<t. o .. o;:..c.1~~. :!. ~ -

ê~~~d~~~;~!~g~~~~;~~i~~EEgt~!~~~:EEE:!;d~:;g~~~~g~:;i 
~!l.: ~§2~~~u;A~~!~2~!~~-;~~~;!~:-' c~s ?~~s~~~;~~~~: ;;!~! ;~~1:5;~;e~t~:~!~!=; 
:ce~~~q:n~r~e d~~s s!'i~~ ~::r.~~~~! ;.e~;~: ~;u~~;~!~io~~;:~l~~:P~~·~~~;~ : 
t..:O.l. saei11l no v~1or de .c:.~ 2.8~2.:l20.n:;)u:oi"' ~:.!;hÕes, oit10ee~.::o,_ t: c~n ~ 
qo:J•ntA e doi11 111:1.1. dusent~:>s e vi:~:." <::=z.:aQasl , pasosart!\O -;::::-::t.z.r.to ::. Cl.f"~· 

~:,!1 '":'~!!i~;;~ .. c~; .i. 1 ~~~~;~c~~~t;"l;?-~;qe: i:c~~~:~~e!~!o~=;~~~~f" 
de c:;ue tr~tA & presente cl.O:u~1.11.11 '"' contA :~"144..-:.,n~al C.& soc:::.ed•d• r.a ic:.~ 
porti.nc:~.a 4.., c::s :).Ooo.o-oo.OO\'l'ro1is IDllhÕes d• cru:J:C.,.OO:al, e: .. ~ GSS~ <l.iJ:R 
tr.Ltluid&< 

!t%;~.~~c~:~~~Í~~:~~~~do •••• cu u • .l34.<1o 
Fac:et>• em :aonJ.ti<::J~o;;ães d01 <:ot.u. ,Ç:.J ~55 .. ~66 • .;:o c::.s 900-000.00 R 30\ 

li:f:I'!Oft .:10;!!.9 'l'REVlSOL: 
?ouu~& de Cllpll.<Ü lle.s.H:ao!o ••• ,C1!:S a.ll4,<:D 
?.eeebe '"" aoniftc.acõ.,., .;., cot.~<: •• c;s 9~~.6!.6 >::":> czs 900.000,CC - lll\ 

Jo'-o "'-'Rt"' HOrr~v..:-:1"1 Di>. s n.v>.: 
.-~;~~~~\!e11~~~~~~;,;~:: 1 ~;~~t.~~::~: ;~~:~~~;~g ç:r.$ 6oo.coo.ao- 20\ 

l\J.:lOIJ>: ROORlCU'!:S ~CPOM.tJCt:NO: . 
P<:J~s>.;~"' <IQ C .. ?Hll Re,.l~::.do •.• ~C:l:S 2~.Ss6,!:lO 
~ecc':;oe em aonl!~c:.cêe• de caus •• czs po.~4.o:,ou Cz! lo!J.II au!l.uu- 0<11~ 

!2!~\o-~~~!;: ············-·~-··-········-·····~- S!! .. !:.~22.:.222~!!2- l22~ 

~~~~~~;;~~;ep~;-:·:~~~;~.~ i~:; ~=·~i;~ q:l~:;a q:;!!~"~~~;n;~;" af:I 
1110 o s:.Pre.,~dent~ anun<aou 11.ue " 11a~iir~ll c:ol'la:::.;,nt'!! !l.:t. .:>:ele-• l:lo t:.l.., 'na.~ 
v~" :se •U<]Ot4dO, por : s.•o <:<:J~oc&•/111 • pal&~r• • d1sp.cn~lo ~? t:JL,.dtio. -
!llnguêiJO do•e)&ndo f.,z.,~ uso 4• de(crinc~a, o St.!'residellte d.,<:l&rw cn
c:~rr .. do• Os tr&balho:t d'lo pre~ente "'•se,.;:>lii& C"'ral, cuspe:~dcndo-.a j>Oilo -
t>:npo :~ec"'••'-t10 i l&Vt41:.1t:r&,deot.s at.a. ae<ti<]~~Oo o o:<;oedi."""'·"• o ..,.100-
fO~ 1J.4o, .1Ch4do c:ontot111<0 c ctxato e• todo& o• a._us; tert:\Qs. sendo !lnal -
"'""t" &s•inado .,.,;o• ?U••enu:s ,. t:.e•te.,l.1nll.&a, •r:oa~•~ quco e•t~veu:o pret -
'"'"~"'" a "•t• .ato dG.ao:1• o inicio at.í o fi.01: '"'•c•ri&, RS, 6 <!.e JUil."'IO ~ 
tSU • 

'·''"'~' .. ·.-, 
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~'· e. < 

llltiiOIISTU,ClO 01: U!C'OlSOS T!CHICOS 

t - tDITJ.L 

"' 

Z..~l $ YACAI.U./I.S 

U6 (Jl,l KB•) 

eh.••• •s• 

II .. tKstUA.clo ncrosTA: 

2.1 l'abrt~u._t., 

••1:êacia "• •-:r ... ~ 1.o ""' 

ii·~·uii&cl,;.. •• •f:naç;o< 11 & UI u. 

l.a"Pad&u:ia •• aaT<Iu .50 ola•• 

ll:atalolHda4• •• fra,.aêll.cl&> ! ltiO •• 

c;,u..,. or.nu. a9 04)1./ u 

Uaaala eu·act.ariat.icaa Vlda AIIIZ:t6 U 

Gltaarya~;er O alaeaa& da traaaaiaa'ãe 11ropoaro 

&&1:';. ac.raYÕÍa ola d:~~&l aauraofôa! 

c& - ta•UodH•aão tat•nofôaiu 

•• ~ .... ,.;,u:!& l!odul'!'da. 

).l 1'ah·duacu 

J.z~: 

Caaho: 1.86 414 (l.Sl .... zaa •• potiacta} 

lrradlaçio• Olli<IJ.~actoaal 

:rolarh.ação: Cir<: .. l&r 

CÕdiJIO DUTI:LI 030&!84 

(Daad.a o::aracrar1at.icaa 1'ida 4111EXO ti) 

4.1~1 

I.M~-Cahoa tapaei:&i,. __ • statcaaa Ltda 

(U.-116 tr.a-2S - II:KIIl/SP) 

'LCI' 7/1,. 

Pot<iillci& aColia< 7 0$ 1<W 

.uaa.uaç'iol 1.4 dll/100 • 

l:!'lci.ach pra'f'ht.;: 7;l· para 73 • 4& ca1>o 

tapadiacia • .50 ohaa 

5993 
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""' 

A. pu;acia duiva irn<lla<ia 1'01:' \"-.!.ial ii izu.al a P'EJ:P •'iz. 

eah:l&l&da ao i~•• &:D.~&rior 1o1aa Ye:r. 'lll& o alattta& irradiasuc 

?l:'OjiOIUI pGntli irl"a4iaçio ()MlDIJ;tCIOH.U.. 

6. !:a,ua<lr•••"to .,. claaaa: 

Doi &COl:'d& ro• • Po~:ufd.a a9 017/SS• IIOaM4 ":r!CIIICol. :u.( 

J::UCUÇtO E U.!'t.OU.ÇÃO 110 SE1t.VlÇO DE llAD[OtltF11SXo SONOU. 

ruqutxcu. KOtlll:tJ>liA. 0 taau coao r.qulaico ,.;;;:;,ao ~ara a 
ct.aaa a uaa pocõia.cia •ht:lYa ll:raãla.ta da 3 kll (4.S da1r:)' 

••~'• .... alcur& aolora e a[vat aõidio 4o t&ri'&IIO da 90 a 
"Uaa 4iatãad.a ao co"te!l'a<> pll'&ta&i.<le (66 41.,) .ta 16 \:a. 

Çoaal<laraa<l:a ua& a\tLn'a da aat&ILI. aa ralaçãe ao .. i'val 

,.;4ie <lo t•r.:aoo da 150 act.roa c & potiocia afetiY& ir>:"adi, 

,a.ia a1caaça4& caa a &!l;l&:lpaaaato propoato 1'&1:'& }ltta daaoaa

eraç'ão •• rcc .. r••• ~;"caic:oa, t•o:••oa; 

FZJ;P • 1.2 \:1' (0.8 4Jt) 

S/IIK'l!oo t50 w 

I•at.u côtt41çÕu, a .HatiQc:l.• ao c:oatora.,. (41í6 41u.) aúã: 

LOCAL1DADE 1[/IIKT I'UP CO~QJI.IIO'"'Dt:: U ollu 

(w) lr.V • .tu, 66-rr.ar(alr.) b 

•u.c .. au/u uo 1,2 o,a " 

'u·ifitiUI qua & i.altlhÇ:iiO lf'C'n .. u4a -lttll<i'l- puta tu~ 

•••~• ae ea'luadraacllt"' a• cl•••• I, uaa ve.: <I"• uão aão ulcr~ 
pa1aeolea ea ~•qa:laitoa aix:laoa pr•viatea pera a ..,,.,, 

IO da ••shto:e ae C&IA: :2!1,404/la: 

Aaaiaetonca a Daca; 

li:JliiiWII:l!'IO 'I'IWlt.M.tSSCft 

~l>rlCõ$ 'õtCNtCAS 1'8l!C1P11.IS 

~lo .... t ................. _.,,,,, IDI.H- 1.000 -A 

.tbr>;.~. c n.bricaçio ••••••••••••••••• 'lflll.\10- W. e 0:.... ele ~tas l'.lra "t'lsleeo 
• t~Ulic:l~&:s Ltda. -

FaiJc.l do _q.,nç.io..,,............... 88 a 108 MI~. a~~ta;jo p!IJ:'OII. fl:'~i.\ de. o=<J-
çao cspeelfie&.. • 

~o;iicl 4 l'.l!U=io ............ ~ 180-FJ 

'%1(,0 do l:liWç5o ............. ~...... SO::I."viço oxm::tttia.ldoa radicd!.!~ ~rA. 

'l'ip"> <~e !tolul.aç.'Oo.................. ?.i. O'l<:lnO, .nt. S't..é= • nt. S.c.A. 
tÇ-crQ$ de =is '&t t!F. • • • • .. .. .. • 1 1.-) 

F.ataW.li•h&l dt !nqulin:L& •• ,...... : 300 H% 

DiSI.Orç.io tw:llêttie& tot.ill.......... Inferior a 1\ S'ltre 50 o 1S.OOO 1~. 

M1W'l W n:Lb Jl:( <:/100\ Dod>.tliiç'5o, - 54 dB -

Niwl de tuLlo Ht cq/100' noclW&<;3o. Inferior a --60 cJB lca. cle-infuc Qe 75 us) 

~t.J. de áu:Uo f~lA....... :t. 0,5 cJB ent.re 50 a 15.000 l!% COI! pré-ênfase &, 
75 ati=o-~ :rcúeridos ea t • .:.00 H1: 
(t 17 dfl cntm 1 e 15 J®:) 

At.:!llU.)~ <.!c h.ln:&~~ e cs~ios. &tor qiXI ao éla 

~wiodo.,~fllo ............... . 

l~&t$ntr~ ............. . 

EatiiJlO final de JIF, .............. , 

rotin::ia n::n.in&l da :;.a!da. ......... 

v.ii..lwl.a : um <1 a tOOOA 
~Ó3 p~: 2.700 vo::: 
conon~ &!: pl.aa: 0,,560 A 

1.000 W5t.ts e/~ até 220 watts 

l\limal\.1çlo .... ~ ............. _ ...... 220 V (lrr;:lllofl\sic:ol 

I~ic:o <la ~kna:u.:.açio.... .... ... 95~ [no.vent.J. e cinco eoor OW;f:QJ 

D~s .......................... L~ 
l\ltur& : 
Pn>fmcl~ z .... 

0,5, llleUOs 
1,60 ~tros 
O,S4 IICt::os 

120 JU.los • 

i 
TELAVO -:lO!& t"""""" & UOII'tJ.:I,Ilt' rW !lllt!IWOIOUCIU <'lt. 

--·-·-.,.•c•~-••·•.....,., .... ,.,,,., 
·--· ...... ow ..... --·· _ ..... ~ .._ ... .. 

ANEXO I 

V..::ar1a, RS, 21 de novcmbt'O cle '1988~ 

E:ua.o. Sr. 

JI:Ln111tro da Ellt&do d.aa COIIW11caçõ0a 

Jl1n1atério da• Ca:wn.ic.ções 

10.0·"-4 - Brash1a- DF 

• SOCIEiloUlE ltÃDIO fiA'I'tvA DO 11!0 GRMIIIJ: DO SUL :L'tDA, C:l 

t14ade clev1dNiente c:onlltitulda na tona& da La;.1claçio om v1a;or, 

tendo tOII&do cul\haeiracnto através do Diário Ot1c1al <La Un1iio I 

do 21 de sotcmbr.o do corftnte ano dO Edital n• 294/ISB, no q11t1.l. 

V.ElCd&. abre a po•s1b,tl1dadfl de 1natale.ção de en11ssora de r•

d1od1tu=&o aonora COI trequêne1a lllod\>l&da nã e1dada cio V•car1a, 

Eatado do Rio G~:and• cio Sul, vCHII m\.11 l'Cspe1Coumcmte ttsb1l1ta,:: 

•• à •xcc:ução do scrv1ço para o que aprcc;cn.ta a· propoata em •

neM. 

!ttllspe1-toaa. s.a\ldaçÕozs 

~;(.-.,_-~ 
:Scflla"-'J..::C;uc;l; Onótf1o 

SÓC1a-t>1retora 
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•• 

AI.:Ia .:tACOCES BRJUICO, b!laallelr•, viúva 
•-.p~:aalria, Cl'l' no 312.us.•4o-u., poJ:U4ora d .. ç.;ictula de 

identid:~da da no SSP/1\S lOSOJ,.uss. re.a14ent• • do~aicilia-
4&. na rua !'iraino CaltiiU~<Jo .I!J:&nco. 104~ n-. cid&de ct. Vac:&• 

tia, JtS, SOtLA .n.com:s m~Orru:o~ br.u.ile1"ta, vti'iva·. \'»:of•.! 
•o~:• ••t&dual apo••ntada, CM' nlt 432.,34.140flt, porudo~:-. 

4a c:•dula de idctnt.id.ado do nG 80l280l&!i9, real.doont.o e dOII!. 

C::.ll1a4o. na Praça Júlio de Cutilho&, 74, apt.o. 102 0 .. P<>!; 

~ Aleqre;llS~ z:eal)lVelll de =- aeoz:do a na =>o~lhor ton>i. 
do 41z:eito, c:oz:~:stttuiz: uma sociedAde por COt.Aa da z:ea
ponal>billdade liml.UdA, no• t.araoa di) Docz:eto no l~ 70I,do 

l.O 4e janeiro de l'Jl9, qufl II:C<Jez:-ae-á !llediante aa aco;;uin

toa c:oruSiç~a e c:Íiuaulau 

::E - DEKOMlHAC~ SOCli'.L 

SOCIEDI\tl!: RADIO N~l"IVA 00 liXO <;RANtlE DO 

St!!: L'l'DA. 

U -· S~F SOCJ'."AI. 

A ••do •oc:ial e.ti loc.aUzada na. l'.ua rir t -·- ~ 
.tDCI Caaa~o llranc::o, D04, •• Vaca:rJ.a, Z.t.a<!o do !'.lo Gran r 
ao Bul~· ·.._ 

xu - OJl:l'S'IY9 eocu.L 

O rP>O de o&tivicÚide• d4 presentai •ocied.!. 
.,_ será o da eJ<•C'Uclo doa aer;viçoa do radiodUuaio~ mccUA.!!; 

to conco•si() do Minin.éz:io dfl.a COmlmieações. 

lV • CAPJ'rAL S9ÇIAL 

O c:•pital aocial 4a pr01:aante •=iedAde S!. 
z-1 dfl Cz$ l,,~o.ooo,oo (Hum 111Uhão e quatroeento.s t>il c:ru

sadoa), divididos e111 lOOteem) c:ou• de Cz$ l4.ooo,oo Cqu.r.

t.orz• ail c:ruz.addal c:lldA uma, total.Jnentet subacrito e into
o;;r•lhado palo• aóc:ioe neste ato, .,. RIOC::da corrente nac:ic:>

~~a.J.~ C:OIIO •• seo;;ue1-

a) AL:ICE JACQUES BRANCO, subscrevo. • 1~1:.!." 

o;;r•li11:a neste ati) 20 c:ot.as no v•lor de~$ 1(.000,00, co.t"
n•poru:lont• • CzS 280.000,00 (duzontol • oitenta lllil c==~.!. 

dosl ou, 20t do <:apiU..l aochl: 

bl SCYLU -JACQO!:S Ot!OFRJ:O, sub•cr~~tYt:: o 1!!. 
"tflgraliza naate •to.ID cotai no valO!.'" da Cz$ 14.00Q,OD(qu.!. 

tor'l<e .. 11 -truzadosJ, corl.'"espond.end.o 11. Cz$ l.l20.00Q,00(hum 
ailhio c;nto e vinte ;nU cruzados) ou, ao• d.o capital •o
c:1al. 

J 111 - Aa eotaa :"apreaentat!.vaa"'clo o:;apital 

.oeial aió inalian.ivei.a a itu:aueion.ãvah a •u.~:angein~a 

~·o.• judcticaa. 

S 20 • Hanbuma &lterao;lío contratual po-

de:l u1r reahr&da aen. a pii.via autodr•çio do H1n.1•ti1:-io:9•~"' 
da& (:QILW\io;açllco: • .a:pi>ll.a ,ent,!.dada havei r..:ebido a c:ooee!~ 
Po Q"l peniaalo para axecutu 011 &cnrtcos dt:> r.auHc:uSUu - • ~ 

do. ! ~ 
~~~ 

i 3~ - 0& &<imin1atrac1ot•• aio e ac:ri.o :S. 
l;n;&sl..leiros natos e a~.:aa inVGstidu;r:as ru:oz carqos, •põf 

ent14&de havcz:- recebido a cencesslo ou per:n!.uii.o para •X! 
cuu;: os servic.oa ã• radiodi!us.i.o, IID!Mint:e pOde~.D oc:o1::rer 
depois de tereiQ ddo •P~•dos pelo Hinhtério d'ls COIIl>.~O! 

c:ao;õea. 

VI • :IN!ClO DAS ATlV'IDADtS 

Ali ativid.zu.ies serio iniciadas e11. pra:r.o 

do ltcor<io COII O presente c:Ontrllt<;>, dfl ..::is lll•••s após a~ 

tor9a da eonc:oss.io ou pe~1s•io p.ara que • sociedol&do e~~ 
to l)s serviçes de r..-11Qd.ifusio. 

VII - Ptl%1.0 DE OUIU.CJ.O 

A aocitdal!e teri. dur.p.eio por te!IIJ>Q inde -

A r4lsponao11.bi1id•de do1 1ÕC:ios 1er.i Um!.t,! 

ela &o total 4o capi t•l soc.tal. 

:IX - !:X!:RC!ciO- iêictM. E • t!ES'l'INA@ DOS RESDt.TAOOS 

A llll trinu e ua de deze!tlbro da cada ;ano, 

aerl lcvant&do o bal~mço P&t:riloonial cb. aoc:.ledade, par11 finll 

de &pllrllçlo de resultados. O.s lll.Cro• ou prc:ju;;zos: serio d.1:s
tribuido• ou •llporta~os p<>los s:Ó<;:io• n& proporçio de 1eua ca 
pitai• aubaerit.o.s e inte9r6liz.dos quQ posSI>Am na sociedade: 
ou. &ind.a deixacl.os .,... conta especial d<!il- luo;.rO:il AC:utnul.!Ldo.: ou. 

r••erva para Al:lfllento de cApital c, no caso ~e prejuho•, em 
c::cmta p~~r.a futura CC>t'lpt:nsaeio, confoz:=e fOJ: deliberado pel= 

SÓCioS. 

01 ~:óciO'S qçe exercerem .atividadea na 
ciedade, terio direito a una "'tirad.ll mensal a t!t.ulo de 

pró-labore, o~:l;•belecida de com11..11 acordo entre ele•. 

XI - II.DHIHIS'!'AACAO E USO D~ Dl:NOKINACJ.O SOCIAL 

' A soeied•de acz:i a.dm.l.nistrAd.a pela sõcia 

diz:•tor& SCYLr.AJACOtl&S ON0FtlXO fi, no fl.eu imped.i~Mnto !j>al& 
sócia M.ICE JAC:t;JUI:S Blt.WC:O. In<l.epencllltntemente d.aa indica

d••• podetri a ~iflel•d.e A<bo\it:lr • '"':UUo~&,Ata prévia anuincia 
do Hinilt.irio dac COlOunico~&o;:O.s, um a<bu.iniatr&dor nA quali

d•d.• de procu::.r.dor, de livre eaeolha d.e todo• os •ócio•. 

S lO - O 1>10 da denOlllin•çio social sez:i 

t•it• pal• 1Õcia ado:tiniltu.<io~& ou por qu- estas indic&zoe"'• 
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Col\ti>Ó40 ••llflt ~ 4•• a6<:::i.aa que e:o:e:.ç.,_ aU.vld•d•• na. •.!:! 
cie4ack, a-.dnarã pal• aoc:iad.&d• jl:lnto ~ o •clllúnitt.n.d.or 

1n4ic:.ado, Ueanc1o .. lhc a~~:pi•••• ... "t• v.u~•do •~~~pr•<Ji-la -
2MIVÓCioa ••tranhoa ao• obj•thos, pr.l.nc!.p.a;l-nte .. hvor 

d• t::eJ:~iro, aob s;.ana c1e n.io vder, •• rel..açio • aoc:ie4&<1•· 

S 20 - 5ubt:d•t1ri. ••llflr•, a l:•sPonsab!
li.Sa4e pet•oal d.aqutb q1:1e fbct U"IIO indclvid.o d.& •oc:i•4ad• 
oqu• J:taponcl•r' aolidár:La • "111•ittd ... ntt, c:ivi.t • c:ri•i

aa:t.tnt•• ,_lo exce .. o 4e -nd•to au. pelo• illtoa viol•dor•• 

do ••~:&.•d® no Pl::tlt«t• !n•q~nto. 

:Ko c:••o d•, f•lccacnto, r•tir&da ou. inter 
.UciQ de ua.a du sóebs, a •oeiedade nio sc1:i dJ.uolvid... -

S lt~ - Oc:QrrendO • hipótc:•e der faloc::i.Ban,. 
to 4ct ~~cl:l sóc:J.ct&, .a aoci•d'.t:<l.e c:ontin1.1ati ccao o eô~jugo 
• ba-11:'4e1:toa, •alvo IIC ni.o p~:~dere10 ou n:&o quiaeran pcrlll.llncw 

c:er 11a •oc:ie4•dc!, caso •"' que cwsoun1earlio, por' escrito 

ciãnc:is iaequ!voe•• ao• s6c:ios re..,ntacentea, dent:.;o d: 
JO diill& eont.•doa da 11bert~:~z:a d' •ucesslo. l\té que ae ulti

ac: 1'10 proc:•••o dt inv<~r.tãt1o • p.u"í:.ilha d"oa bt:;ns deixaóo• 
ptl.c:> •<1• c:ujus•, iru::UJrobir'- ao inve~nt&J::iantfi!, pata. to.:los Qs 
efc.Ltoa leqai'&, .a :r•pr••cntação at.iva e pu.aiva doa int"':~ 

:r••••• perante a sochdadot. 

S 2'11 ~ •• caac. 4• retil::ad..a, o .õ..,io r•t1 
zant:e ~veri. comunica:r &Uill intencio aos de.,.ia aóc:ios 

-~c:e4il\cia ainima. dtl !10 4iaa. 

Xo caao .<!a del~:raçõoa eoletiv&s, 
~ h&j.a .S.iver9êne~aa entre oa sÕC:ioa, preve.leeeJ;i •cmprt 

aquol.a dcoci.sio rc:prcsenuda pela IU.ioria do c::apit~>l •ClCi.a.l. 

XIV -· DO§: C:MOS OHIS.Sos, DOVlD).S O!,! t.rrtc"IOs 

- Os C:&los cm.iuoa, ~ilvidas ou litígios que 

auqir~ 01 sóc:ios na vig~neia do prC!sente contrato c que 
a.io plldcraa ae.: re..solvidoa CQra o dillpo•to no pre:sent"c, o 

ae1:io eom b.ue. no C6dig-o ec .. rcl.sl ., t.egid.a.çlo Ãpl!civel 
a eapic1•. 

ri - !'911:0 D() COl>!TlUt.'!'O 

rica eleito o !'oro """ COlti&I:"Ca "c V•cp.xi•, 
Zatet!o 4o Rio Grande do Sul, pa:; .. propollio;io de .:;utstões -

~ V<l:nha.., • ter f~:~nd.u.cnto r;o protaente inatrwaento, r111n1:1n 
C:ii11D4o-se a ....,. .. lq~er Ol.lt~o,_ ~e poa: 
•• aeJ;. • · ' • · 

&, &aaa, PCI~ aatare• juatoa a o:or,trata
doa, aaainaa o prasanta •• ••i• ,1.,• 4a iqu&1 t•or a con
't&iido, j,u.nt~nt.a 1:'0"' d\Uia tastett.unt ... , &baixo: 

Fabr1c .... t• 1 EBC-PLANTZ: Erta•nl\.U'ia da 'tda<:-....Uc:aç.Õaa t.tda 

Modelo ; IQ>f1'1-1000 

Potãn.<:1a da salda 1 1,0 kV 

tc.olo&ação toENTEt. ; 050Õ/a<7 

!'.t>r1<:ant<l : 'l'ael Tal•-tl.at~ca Lt<:t. 

Mode'l.o : IIECP•2L 

"Ganho : 1,0 X (0,0 dt!d) 

J:apac:U'ic:llçÕcus di~:.niC:&lll-: &r~t.na de t>Ol&l"is:açio .circular. on!, 

dircu:ional, de Cota Ol<:II!Ointolil. 

lol.tC!:': JACQUES BRANCO, bradleir:rt, v!;lva, 

...pre:~~Ãria, CPF n'l 3l2.·UI.Il40/tl4, portadora 4& <:6duh. de 
1<icntid4de cie nço SSI'/RS lQSOl)41S5, reddcntlt o d01111ic111:!_ 

dA :na rua Findno CA:naf<JO fl.:n•n<;e, 804, na cidlllde ~ Vec:A -

::.ia,J!!.s, c SC'LL'Ll..A .1ACO!JES ONOFRIO, bl:'llSiletra, viúva, pro

f&saor"' eatadula •J'>O'el'ltad.:a, cPF n9 412.934,140/34, port.a.

i!Orb lU cidula de :ldent1d44a de n9 003280~65,, l'tdd<:;at• c 

dom:l,c:1li•da n• Pl'liÇI. ,j(ilio de C~IJtUho•, 74, .apt9 101, ~~~~ 

P9t= Altgl"'!', lls, dctentou.a do c:<~pit.o.l social d~ socn:c""" 
~ ~XO NII.T!VA 00 iUO Cw.NDE 00 SUL 'L't'CA, r•solvao <!fi! co
aua •eo:do • atandendo <1tten>inaçliio do Ministér.iQ ÚIJ Colnu. 

nieaiÕe•, llllter .. r " redaçio dll. cliuaul• de n9 V • DAS exs: 
POSXÇÕES :RELATIVAS J.o Clt.P':t':t'I>L SOCI).L, § lQ do conuato so
c:ill.l, alte:rudo-a• a~:~;o, ~çio pa:ra c:o.o •• •e1<9\le : 

~tos <:>1:1 .naturo.li":tado:s • uis de 10 ( dn ) ano& c •• &~.~-&& 

1nVCI&t:l.d~ras nos <::aro;<:>s •oacflte podcu::io oeorrc~ apó• havc=

:t- sido aprov&do& pelo MiniatérJ.o dto.• CoONt>J.e•ções. 

AS ~e~~aJ.s <:li~•~l•• do cClt'ltrato •oeial 
ae:.;iCl J.nt..,gtal~:~~ent.O!l" l!lli.Tit.J.das. ;.s IJ.:ÍC:i&S ,u•in.am • ptest:nte 

.altet.\çio e:a. s:e1~ v1.ll.s de i']U&l teor e .::ontc::udo p•r• to~o:c: 

oa ef.,itos lcga1.s 

vaea.r.ta, .2:l_ de ncnreml>t>:> ~., 1988. 
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

NQ 57, OE 1990 

serviço de radiodifusão so
nora, na cidade de Bastos. 
Estado de São Paulo. 

sem direito de exclusividade. 
serviçq de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de 
Sastosy Estado de São Paulo, 
ato a aue se refere o Decreto 
n~ 97.941, de 11 de ju1ho de 
1989. 

(NQ 135/89, na 
Câmara dos Deputados) 

o Congresso Nacional decreta: 

Aprova o ato que outorga 
concessão à Organizaçao 
Kimura-Nakaya de Radiodifu
são 1. tda. • para exp 1 orar 

Art. 1A F1ca aprovada a ou
torga de cOncessão à Organiza
ção Kimura-Nakaya de Radiodi
fusão Ltda., para explorar. 
pelo prazo de 10 (dez) anos, 

Art. 2~ Este Decreto Legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua públicação. 

MENSAGEM N9 352, DE 1989 

21'<>!5 t:~l:'lltoll do arti<Jo o&~~ ineblo Xll • ~inado 

e0111 s UI 4C1 a~:ti'lO 221. 4a c:onst.ituiçio F~dcu:al. totnbo • 
bo:>m:lt ode ;ubi:Mter • ;~~preei•<:io do t::ong~~~:so lU>Cion~ol.. 
•cma-panha4o c!~ S:xpodo;iio de Motivo• <1o Scnl'IO:t' Kinbt:r~ de 

E•ta<1o <1as Comu:r~ic:;ao;Qtt:s, o .a't<:lo que •outo:t9i!l çon<:ellaio •i. 
Oti.CA.'UZl'.Ç1i.O ):I!olUM.~tlAltii.YA OE: U.OXODU'tl51i.O L'l'IIA • ., ~ra 

oxplora:.: so:rV.:i.ço de :.:.adio6iíusio ~Jenora e111 onda ~di•., :pa 

c i &ade 'll.e sast.os, Est&do .:l.e sio Paulo", conse&nte do Decreto 
no ,,,.U, de 11 de julllo de, US9, pubU.eedo no Diã.rio 

O!i<:.i.&l da OM~ do dh. l~ de julbo de UU. 

///~ ·_:~_ y;r. / 
........,;· . --·. 

EXPOSXçii.O Ot M()TlVOS N~ 07:U69 ~ iSs -, OE 07 DE JtlLUO 

~E 1 "I': DO SD<HOit M:tNl$T'aO DE :&STAOO t)AS COliuN:tCA

ç!)ES. 

Pol:: (:<)nformí.d•dc corn as at~~buiçéies lcgah e 1:e 
.gul.-ent.t~r~ill c:omotida:;; a .,,t., Minh:t<irio, dete.r:_rUnei a pul:>l1.c_! 

~~~ ~~ i~àlbâi~~~~l~4 ~~Ó:.:~0~"'v~~~!• Jdi~1~~t~Í~d~ óe~:...~~~~!: 
rsuodo de S.iio Paulo, 
2. No pr.aso est.r.belec1.do pela lei, •eorrerllm ... &!. 
<;~uinte& c<nt.idadc:s: 

OIG'o~z.>t:;1.0 lroll.AA~ OC ao.t>IOO!FtElo I:tn\.., 
R1.DIO OR.I&NTI\.L LTOA. e 
R.1..DIO COMIJNICAÇk) Jl.EGJONAL RASTOS :LTDA. 

3~ · Os õ::glos c:Oll'lpet.ellt.es des'te M1M.st~r1o c:otlc:lv.!. 
.ram no· ser>Udo .de "'lM: o sob os aspec:tos tol!~ico e j1.1:r!d1c:0, 4S 
enU4ad<:>s proponente& s4t1::o!iser"'"' ia el':ic;~nc:b.s do Edttal • 
•c:~• rcquis.:l.tolll' da lcgholaçio esp~c::[Uc:.a de ra~UodJ.fusão. 

:;w li Wrllm .i c:~~~~o ç~d!~~:!Ço i o~~!i~ ~:s .~fi!~~~~a~!~ a~! ~ 
xo] ~ tenho .a t~onr.e~ de sub111eter o assl$lt.O a vo=sa E:o:o:alenc:i;J., 
~r• t1tts d'e dec:t5io, noa u,::aos do •.rti9o 16 e ceu!ii parl•;Jt_! 
fos .4o P:cqulucnto dos Serv1.çoa <:!tt ~dit::~dUusio, C:OIII • .rad.! 
dada 'pelo De<:t•t.o no 1Jl,IJ7, de :ZS <le outubro~ l'IIS~ O~ 
de outorgo~~ &o~nt.c vi~:ã t. p:roduzir seus •t'e1t.of: lotg41* apó• 
delibc'reqio dP C:on"Jreuo NaçionalL na fo.rlllill Oo P4riqr.rafQ t.a,r 
ceiro elo 11rt:I.90 223 doJ. Con.s~tulçao. • 

1\enovo • \10••• t:xc:clenc:1. .. JMua proteato& do-

~'" p<o!ondo "'""'~lt:..". I {1/ j/._-, 
;'f' /•·· ''Jj(/; I 

I 
A:it<:onl() Ca~:l~:>s Ka9lllha.;s 

o..;r • .., .... 97.941~ .,., ll "• julllo~:> - >009 

Out<:>.r9a conetts.são ~ ORGIINI'ZAÇÀO KIHt.TAA-NMA:fA 1;:1; AADIODITtlSAO L:1"0A- , 
p .. rll explorar •ervJ.ço doi: rad1.c.d1.tusão aonc.~a ea -onaa Mdia, na Cidade 
<1c Autos, Estl.do <!e SÃP Pa.ulc.. 

O Pr-eorde!"ntoe. da AepObllea. 
u.sõU\40 <lq Atdbuic;Õ<!:s "!.Ue lhe c:<)flfll!rem o ;srtiqQ !H, .item IV, d.r. ccns 
e.ituiç:io, e o Art.1ço 29 do Rt'gulaJDC:flto d~s S<::rv.:I.ÇO$ de R!'dioê.if'll:;i~:>'; 
-erovado pelo Oec:~:etQ n<;> Sl. 7')S., J:e 31 de ov.t.W.co <1• 1963~ .c:om .a r~<ta 
'Õao d~ pelo Dec::o:-eto n"' 66.01>7. ae 2G de jan-eh"o de l~Bl, e tendo,<!:ii 
nata o que con.&t:.t; de. i"e~u~:> MC n~ ::Z9000.0I)S906/86, (Edital no 2-'4/ 
BB>, d.eci'•t:a: 

Ar~. l9 - P'ic:a outol:q~U!Ji eonc:eu:io "lo ORG.I\N!Z1t.~ KlHUli.A.-N~ 
r.AY:A U ii.AOIOOIFUS~O LT!)õQ.., pu-a t!l<''Plorl).r, pelo pt4-l:c:> de lO I~) ..:~~. 

~~1!:~~~1~:~xâ;~~~i~!~eÊ~~~~ZiJ~ ~~0r;~;,~~~!usão •onora <!~'~ or>d" 

PAI:i<Jrato ilnieo - A c:ol!.c:e:ss:io ora outorgadA reqer-s~-i pele 
CÕdl.<;Q Brasil~:tro d~ 'l'elee-bm\llliç;oo;:Ões, leis ~Jubs:eqt!enteill, r<::9ul""""'!' 
te» e obriqaçoe• ~'"''""'"'.!.das pela <:>vtorgada ell' sua propost..a. 

1-t"t. 29- i:st~ <:l:)nce•aâo somente -prod.us:l.rá efll.itOs l-e-qalt 
:=od~!:f~-:od:oc:~~~~~~ã~~c:ional, n• forllla do utigo 223, p;s·r_! 

a~a1nado d~~<>'â.,-6~ (~~!!!~t.~eâ'f!;;~n;e e~~ ~"~~!ãâ# d~~~fe.,~r 
ci4 4el1bC~cl:oiiiÇio de que trlltA o artigo. a..tctrior, scb ~a d" •e to~n~: 
n\llo, de plctno di~:e1.to, o ato de ollto:J"ga • 

JJ.t•arl1:a-DF, 
• 1019 4.- ttctpúbUc:a. 

DESPACHO 
DO 

MINISTRO DAS COMUNICAÇàES 
·COM O 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

EM~!i·GN ~ OTl ?<) 

AJIIMTO, Q \: .} ~ K' 

~~A~.JI!; l Q d .I! 
• _ ~ -~ ._ r; ' r e• • 
\<>._ C OM J I ,) 
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BASI'OS S.P 

EDl''l'AL JU .. 24-«/Bô - 0)(};: 

Admlnia I SÔçK>f. 
lrodo:N'.-i t ~.S:j:rir~ no m•smo fqulpam•nros ~-=~ e- ~e i • C O..!ro """'"'I ""ii f ;, T • 

EHTDADESIAOUINJSTIW>OAES- SÓCIOS MAJOAirAAIOS 
lcllll. 

... III, 

01 - ORCANIZAÇÃry KIMURA NAKAYA CE RADIODIF\JSÃO L':t'.A.. 

'Takeo X1mura -
tone K1~ra Nakaya -
Rene Nau,_ (A) I -r ~Á~!O QRTE~TAL LTOA. -
Joaé An~1~• ~eto (A) 1-
juan Jose Fonse~a Agudo l-
1'akam1 Stlibat.a X r, RÁDIO COMUNICAÇÃO REGIONAL BASTOS LTDA~ -
Carlos Marques Pereira (A) -
Ade mar Pinheiro Sanchea r 

tti_I'f.U. Jl2 244 /8G-CK 

J:eteb1••nto de Pt'OPoO•t•• par• a ca•cuçlo •e e:qolou,.;:l.o de llet"Yi<;:o de 
radiodtot'u•lo •o.nora ea onda aE4_l&, n.a ctdade de B,uto•, E•tado de $lo 
Paulo. 

O MINISTRO ~ ESTADO DAS CC111UNl(')t.Ç0E:S, 'tendo •• vut• o 
~fiiiPOIItO r:IO artuo 12 do Decreto n2 70.566, de UI d<'l auo de 1972, c 
de acor:do coa alJ nor:a.as eatabclecldillll no ~'"'9111.aacnto dos Serv1<;011 de 
Rad1odtt'lla~o •• v1Qor. torn.a p\lbllço vue, traruu;orr:tdoa otS (c;ru.arenta e 
chu::ol dt••· conto~do:s do d1.1 .eeo;~vJnt .. ao da publlc•çlo.de.etort tdltal !lo 
01ll:rto ohcid da Untl:o. ••te:r.ti rect~bendo pelo pra-zo" de 15 (qu1nre) 
dlaa, Pt'OPOIItaa para • e:ou:euo:;lo e ortxplora<:lo de• ••rv1ço· de 
radtodkt'llll.lo lonora, coa •• Col~actcr!atl.n.ÍI e cond1t:lle• que •• lltQuea: 

1 • .Serviço 
2. Loc.d 
J. freq\.fl!ncia 
4. Potar~cto1 ::Dturna 

No-tur.,,. 
S. llieteaa irradiante 

5.1 altura ela Torre 
6. Capital atntao e>uoid" 
7. •orlldo -de tuncionaaento 

! OND-' ME:Ol-' 
: l11111't0a•SP 
: l4.7D ldS:r: 

'" 0,25 kl.l' 
Onultrecional 
OS5 • 
200 (dutenta•J 
Ui .. ttado 

b deaa).ll c::ondio;:tle• dcat.• Edital fue11 part~ elo pr.:>et••o qu<'l 
lhe deu or~~~~~~ e enco11-tr.aa·•• .. dlllp<)aiçlo doa 1nteteaaado• na 
D1r•tor1• Reqlon.l do OEN1'EL~ •• Silo Paulo-SP, attuacla n.a Ru.a Coata. 
S5 - Conaolac;~o. onde aeua :repreaentante• l•o••• clever~o •ntr•Qar au&a 
DI'OPOetaa. 

!ocahdod• 1 o,• ;:~ o I ~ '::.: ~! 
o-i-lo-

. ....:~o ·;:; Q..~; c:~ 
Eat soe:. 01-r. Noctonou f O:!:Ül : ,: . ;;]: 

"00:::0 o ~- ... ~ 
Ref. .... , .... 'I"• la Sl _:-z ~ ~ .5; '"-; ...I; .... . c. .... 

I I - lO< - 100 7"" 1000 ' • i5 c 
i - - X - I - - - -

,, .. j X - - -
- 00 - lOOI·"" 1 25~ r • fx 1- I t - l - I 1 I ! ! I - ,_ 

X -

1·+ 
l X X -

- o o - 1ÇO 7"" 15 • 
X - X - -,- ,- I 

X - I i 

O. ~ do S... Cloefe do c.&inet. do 

.e;,..;.m-o, _;....._.., o P'"Caer<t• pt'OCI!suo ,; c;:,..;:.:., • Ld'iodõ~ 

' • t'O."JU.. 

, C'Ol>:DJ~E.S &1 I&ITAL PAU I:IECIJÇÃ(" E 
tlrLC'IAÇlO DO U11l~(' ['[ lAIJ01'1fCI~Ão 

A• t-nf5da<fu. in'ter("nad~-,: na <rxecuo;ã ... " <"llf')<">"&(io lllo 
.. .. r~5Ç<" dt- r.ldl<"difusã ... dt1'e,rão, pf'r.•stu repr.,.:untrnt<" l<'c.al, •f'I"IO
I"fnt.ar auas J)T<"I)<'ato~s duoaott- <" h"rirlo dr .rxpedientCoJ na DI.retoria 
t.rc.i<"nal do DE:STEL ,. Sio Paulo i Jtua Coeta~ n9 SS - COn.aolaçio 

1 - ..OC:VIft;Xl:O$ a.tLATITOS À DiTUAI!IE 

:.J - kt"qu<"rJ.atoHo dlo;ic.ldo ali' llinistrc> das Coa~nicao;Ci•a: 

::.~.1 - J'<> TC"flUt"riaento.dt"~f!r;. conuar o endereço para 
ctorrt-spondin.:-h;. 
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1.2 - At .. a <:conat1tut.Svos ~ &lt.-raç;;.-r aubSO"I:lU"nu·a, eo• aa 
pcctiYas <oarrc-vaçC.:cl cl<t rc~:istre> ou &1''1,\l:l.vaac:nt~ n& 
partitico (('arttc,;tcl 

:2.2.1 -Dos •tot CC"ntt:Ltuti'O'Oll du, soc:ill'ohdcr d.,TOil"Ãa 
eo.on'l:at olltpC"siti'"os dcch.rando cltpt"<tt.saaent<r 

2..2.1.1 - as çotas 0\1 açõ ... TIOJ>I'ta;r.tath._s d<' c;;o. 
piul a•ahl :tii'o iDalicn.Í:Ye:h t incau: 
eioruiv,.is & ltStran~:c:Lros olll J>'"aaoaa Ju
rldicu,; 

:r.z.t.:l - ncnhu•a altcu.ção contrati.Lal ev catatu
tÁrh pod~tr. lol!l'' rulhada saa a pr; .. 
"ia a·cnori:l:&çi:c> d-o Hinht~Õrlo '.lu Coaa
lli~aç~r:tl 

2.2.1.3- C'S adainhtrail:or'"l dcv.:r:Õo s~rr •ru11'"! 
ros nau•s c 1 int<:":stidt~ra nos cu·~C"a 
SC"a.:>ntc• f'('dOI:râ: OCC'rl''C'l" depoiS dO" \O'r'UI 

s:l.d:C' ar:ro;oYa<!<'s pclo Hinin.;:d., du. c ... ., 
n:Lcaç;; .. s~ -

2:.2:.2: ~ li:<' ~rau.tut<' •h fu,.aa~io d"v"r; (c:onnu·"dhpodti .. 
Y<'l r"la~i"<<'a, •r,.11•.a, • ., • .aubit"'" :.2:.1.::1: 
2:.2:.1.3 ••• 

:.2.3 - A.~ ICO(hdacl .. s· an~ni••.a aind.o. nii<' "'"""'"-canl"' elo 
:<"rYi~o d" rad.i«difu,.;o 4•n.,ri<' a.pr•untar. junto 
"to• s~u ~rsvtvt:.e>, o o;uadr<' .J<'C:i.,tirh• &tu.al.i::ado 
c:co11nandco.., nV • .,r.,,., \'al .. r" .. t.i;>~·du, *'I"O:"s ""' 
c:ada s.Íc-ico; 

:..:= _ ...... ,., .•• ~ .... h. d.- 4"'~: ..... , ................. · ... N., •• · r~-;,.; .. 4.,. -c ....... ,';!-~ 
:.;: ~.-c,,. . .,.,,.,. :o,,.,.,,., I . .,,. " ...,._,., <1.• .,,,,.i;or•"· N•jn<" 4~ 
F.~ot~l. <L"~Iiu•o l<'~&ll:~J., Jo•ulr<' J.·~ locit,.,. .i,. t".oi'" J~ 
t'• •""' <" 1 ra: 

:.~.1 • t"L,·•• dl-.1'~"""-' .. • ;1 .. .orr•""""'"·""" J,• Jr~u•"'"'" .s.-
~"" ......... ''""' ~ ............ ~~ ...... , .. J, ... J~ •• ,.,., • .,_ 

, .... ,,.. J.- ~"·''~·.,,., "I"•' J,• ~··•·•·~·· J,• ''"Ji.•Jiíu
,.;;,. na r"''"' J.- fo.•nto•l•··•· J,.,.,..,J.... ••ou r~'""'"· 
in(·••·•~r "" ,.r,•r•""'"' ""~" ~;,.,,.~;; ••• 

_:.,~.:::- ~ .. <'llliJo>J<'S J.: <•'n.c"<''<"Ô"'n:;l'i"'~ J'<'1'•l..,•io•nõ;ri.ro1< 
<l.U•'· reli> .,,.;.,.,,.~ ~.-: f'1"<'1<'nJ,•o···• "'"eeutar •<'1"\•1 
""' ~C' r"JJ~~ifu,.ii.- n~ ~"~il<~ .1<' J"i·.•nt<-ir• • .t.-~<-riiC: 
rr..,~1J•nC"Itor a •~•r·~~;;.,.. J .. ~o:-"~ at ..... ""'"'Mtitu~t~ 
.... ~ ii:o J1"t"'sJ,;:. .. ,. J<' 1:1.-~r..-uo 1\ .. s~·"""'· .:{(' ::t. dC' 
~~··•t"' .i<' IQ~Í'. "' fi• oJ<" <'l'Hr<'•.· u.-..-;~ ,s..., 
DESTtl, to asunti•<"nt,• J.- -tu<' t1·~t& ~ :l,t"' !.J. --

:.;:..;:. - "" ('nU;b~c-s .:tu<'. r~r• r.-~hto·.oor .. u arquh·u· seus 
at .. s <'"'nstitut.i•·<'s ne~c.s .. lre• ol.• *"'"""'i•c-nto • .:~to" 
ccfts.,.lh•• J.<' S'l'çu•·~no;~> X.ooc-lo•n~J. •c-rfc-J"'n•.d"' no 
itc• ::.,1;. JC'\'<'1';,, r,.e,'idc-n~hr <'J.1e de-cu•~"'"· 
1tr~vi-s d"' DE~TEL. toec C"-'••'"' "'""'-<'qU<'r11<' l"<'l=Í'• 
tr,• ..-.~ .,,.~ui~~=-··•H" ;1.,.., •~s•.:o,.. ant.•J. J.o ".:fau rr ... 

\"lsta r•r• a -C"ntro:-ca .:la i'~""'"'""'''· 

:,J- &ela.:-;ii.,.. .\n\lal .:1<' lnf.:or,. .. ,;:.,., S,•o:-ials 11HJS<, ,..,.,..,. rr••,·a 
.z .. ..,u•rrl•,."'" da leFhh.;i'" tr~to.>lhi'Sta r<'1ol'r,.nu i "<'to'"! 
..-.Õno:-i.oo J• rr .. ro:-rcl.-nal.iJaJ .. de- lor•sll<'ir.•s ..... nti..S.o.:l".' 

::: • .; - c .. rti.J.ii.,.. 4<:> qulta~i ... .:f .. 11".1\<out .. ~ r .. .t .. r•is ..... n:u•; "quaud~ 
1-<" •rata de "'itr.,...-•rr<'s•' 

:.,;.1 - t's 4<'C"u•.,nt~a'o:onu• .. r~J<'s ""'' lt~nl :.:1 ·• ::.5 ""'"' 
""".-Jsar.ã<' se-r •rr•sc-n~•J··~ rl'las ""~l.:l•:i:c-s """ 
ni"' t~uh.oo: ••nJ~ lnici•i·• JU&s lth:i~•<lors. 

:.cõ ~ t'l'cl•r.ao;ii« flr•aJa f't'l<'~ IIJ•inlltrad~r"''· cenr~:-r•t' -'"<'z~ 

'-

3.J • '~"""' •h '"fl.1i~i.,.. de- t>ruJJcir(', fo."1U •o:o.:lhnt'!' arrttcnK 
th,ii~ di' qu~lquc-r u• d,..~ S.<'C~InU•s J.•eu•cnt<"J: tC'rliJii~ 
.1.- niiiC"I••nt<' "" ..... .., .... ,.,.. . .-<'rtlfit•d"' .!!c 'r•s<:>rrlsta. ti 
tvlf' .;~,. •l.,lt'!'r. tarlt'ara f>r«!usl .. nal <'V J" iJ<"ftt1J•~"; 
~'-' c.-•rr .. ~· ... u .. élc- "''"''"ll:•.;à.,... "" J'l' r .. conbc-~h•tnt~ 6.
lcu .. J..t"J<' d(" .tlr .. lte~ o'l\'0~. r•r• ~~ f't'O"IU~~C'S'I'I: 

.~.1.1 ~ ri<"• Jo,.rrn, .. J,, .111 ~rr.-~""'"~;;., .111 rf<>.-• .1<:' """ 
fl'~t~ ~ lt<'• III" i .. ~.~.,,.,. l'~'l't:,Oncer &<' qu•Jr" .. ,... 
tlc-tntl"' 4• "nt<.loiJ<' "'"'•""tllntor .l.:o ftl'f"ll~.· Jl' l'a• 
.11.-Jif\JsÃ". 

J:.::- r; .. :, .. ,s,. C~J·•~tr~c<'nt<"- 1\•,..·~l:;ri.JO fi'I;TwiJ" t\nor~.- lll. 
.-~ Í'.~ ltr~"' Ha•. r~•·~ •••• .;,.l.,.• ""'" 4.,.,,;. )·':' ldft.: .. r••r 
•'C'nTo•l •'" •~h. ,t.,,. '•'U"' .-~ • .,.;;.<'• rcro· .. ..:•nt~th·a• -'•' <•-
1"' t.ol .. .-..-lal: 

..1.1 • rrc~" ~ .. <"••U.ll{~~ J,• t-•·;o.,.,l,•or.• ""'to-. ,.,•Ji 11 nh· ~J•e'"""''"" 
.:::0.• d.- qul'l.:j11o'l'·~., .:1 .. ~ ""'c~i11te,. .1.,..~ .. .,.,..,.,., C<'t'toJ_:;,, "'" 
r..o1<o' ,,.,..,, .. •'" e•,.;.••'"'•'• ,.,.,., >1 ••·~J.• "" o·,·~"'"'' i"'". o ittJ• 
1.- J.- <"1.-otN" • .-~,..··11'" rr.•s; .... ,..,.,,, :'•' ~ .. JJ,•ntl<!õ<.l<': 

.1.1.1- fh·a .uarc-n~:.J.• ~· ;.1'''"'"'"'"~.;; •. J, r•·~··• 13~ -1""' 
., . .,,,. •' lt"• anlco-i<'o'. ol\lcr pel't"ncC"r a.- """'JI'<' 
<IJo·~ti'<,. ~~ c-n•.iJ .. J,• .)~ "''"'cutoon<C' J,• ""'fVi~·· 4.,. 
o•.,.!i.:o.Jifur.àto. 

,t.-:. ~ .::.•rtldiil< d"'" Coo.u,;r.l.•1' l'l,.lritoui.!>'l'o'r. CJ~,_.i,.. Cri•inAis" 
.1<' r.- ... ,.,.,,..,s .!<' TÍtuh•s • .i"'" J.-,.,.;,_ J<' r"'slJ~n~h ,;..,~ .il
tho<':a S (t:in(~i ano-s. ~:-... II~:S.iOI 1'1~• h•c-IIII41J.-.a """C' <':<rot'r 
~~ "'" h•Ja u:,.J·tJd ... n~ •<'~•"' J'<'>'Í,•J ..... "nh·ld.>Ju .:o.-..-.. ~.1 
~a10 . ..... to aJ•In.\slrlld..,r. • -, 

.,1 • .;: - l't'"'"a ~~ (uarrh••nt'(o <l;u ~t>r),:;.(<:e~ orle.it.,..r:ah. c.:o;IJ,i>ntl' 
..,.,.rtid~co (torft<"tid• f'<'h .lvst~ça El<"henl, 

.t.J - r.• .. l.orl(i'" .o.ssin~d• J'"1" tc.dtos .. " Jidcent.,s. -conr ... , .... _.,.,! 
,..,. 111; 

~.;. ~ ri(h.o. d~ C.o.J:a:õilr·.>•,.nu. ~ ft-raulârito l'ST-q;, •• o;; (trrsl 
,.~_, ....... ~ 
.$.~.) - t's 4"<'"•"'"'"'" a qu<- Sl' .-.. ro:-r<-• to' ite-ns i.1 .:o~.,; 

nii.<' prortiuri.,.. ~c-r ~l'r"'s~n••J··~ :1'.-l .. s 4lrl.,~nt.,"s 
'1."~ intc-~:,r~• ~ <~.uadr" .. tocl.etÔrto Jo ('ntid•dt. uas 
~·c-= q,uol' a :arr~,.~•na~.ito d~' o:c~•~s •c-r.Í !<:>!ta "~'"!! 
<J.,nJ .. ~: lt.on" ;j.l .,. ;;.::, 

T ... d .. s OS dC>I"U•~nt.:OS, ..... ""C:<I'~ic J .. S ~Ur rr11ha• .. a)lda.:f .. 
rrc-d.,tc-rain~d:a r d<'s cc .. rr.••·antoo·s Jto n•.,.l.-n•11Ja.tf. do:-~<'
rÃ.- ser fir.,a<los. to:trc-did"~ ~u J"('\·~lil!i:ad~s c-• obta ,.;;~_I!;! 
f'<"l'ior o 60 ''"'••entol 4i•~ da J<u.> "l'r<'S~nta(iioo 

~ J~acnstr•~-"~ ol<"s r.,.cur~.·~ t.;c,.lc"'s t <I"'"' st rc-f.,rc o 
ftf S J,• i•e,. 1 d.-. ar•if.:O IJ J" Rto~ula.;.,•nr" J,•s s~ni~to~ de- fl:o:l, .. di
fusiiC". "•'re. • n-da<;i-'1' 4•d• rch l'<'~rn.;o nt <11,'-~i ~S. dto~ .. ,-~ •rr h~ 
ta •~4unt"' anJica~.ii" 4a~ .:-ai'u't<'tÍ~ti~~s 4.• tnn~l'.jsa<"r • Jo si.Jt_!: 
•a lrra.:S.laftt<' {-I.>~" :c"' I~} qu~ • ""li<h.t..- ~rctC"n~c- li til i:ar nas .o.uas 
~nstala->~"'l· ~o•f'r('('n.:lcndN f.alori~a.11u. tlp .. ..- •.:oJ~lu 4•u..-s "'"'l'! .. .... , .. ,.. 

(,.I- C' N•r.ital .,{.,; • .., c.:tl~id.., t"'"~ .~ •""'l'"""ndi•('nt" .i~~""" l:r:e_ 
t .. 11 alfnca "~M. ~ 1• d(' "rtl~·· 11 d~ lt-r(.uh•~nt.• J<'• Se>! 
<'i<;•'~ ,s., lhdl ... ~i!u~ã ... t••• a •·tod11çâ.• d~'il• r<" I•• fl..-.:-,·ct'l' n" 
"1.'-l:- S!;. ; uluohd" • ., fun(i" Ja r.,..tên.·h ..-u. ~~~ ~.,..,,.t 
.J..- ('!:, ~. da1<!"' .:1• .,.,..,.~i.!'. ~.:onf.•r•,. tal:o~l• alo~i:~o>. fil<! 
J• ""'"' I'C'rtao·ia )IC nl' 311.>, .:1<' li .!c .,.,..v<'•t-o· .. d<'. 'to~~,;. 

I:STAÇÕt:S M aA1JI011JFr5li!' SOJCOa* IJI O:IU l'liaU. ftDA ~ 
'U lt t'XD~ TI'OPIC,\1. 

.. ••• 1 K f ...... ,~ ••• "'" l'•'~;. .. ,,,H ... ;. ;N• "" O''o;•"'I"I~C" Í("1~., 
•.:- .. •' , ... , ... •' ... ,,.,. \ .. J.·•· ~c fl:,·r •. ,.,::,,, .. , 

••• ,.;: ~ E•••c:;.,..~ ~ .. P'"';"d" ~ ••• ,,,.,., ... J;J .... .,.,.,.~<'C'\. 1!! 
cl~~i~.- . .-I 1.~. >"(ho~h~- :.:O(' •.!u:.-o•• .. ~• ~~=<""' 
<' •~!.•r \'al<'>' .Jo•,J;..o1"e•·ên.·t.; 1 

••.1 . .;- [~ta~:-~5 de r•·•ên.·io ,·.••F"r,•.-nJI~~ .-ntrc- I 1<~ • 
clu5h'c-, C' ;: k'-. ;n.,.l•ai• ... ~ ~,;oo,l loj_uini>C"nt•~l 

;:, ..... ••l.•r \';.~or a .. lh•(_.,,.;:: ........ , 

10.1.4 - E""(;c-a d<l' t<'t;.n,õa , . .,.,.,..r.,cnJl~• <'nrr.- ,i k"oõ. 
(lu•:l'""· ll'l )(~". Jndu•ln•- 1~,;. l•lll '<tll.fl 
••:l"r \'a).,r .:lc- fl:"fc-r.<:n:h: 

~.l.,i Ena~::.-s d• r.-têncl~ ·;,••rrunJJJ~ -rnto·c lt:' k~. C! 
o:-Jusir• . .- ::; kloi lnC"lu•l\·c - :51.'" tdu,.s •~1 • li"! 
nh<'ntali ~•:e- to •a>~•· \"~l~r J.- llc-t•r;neloo: 

(',1,6- tsu~t>.,, ~ .. f'•'•;nti.o ..-.··~•··~nJih c;Hrc- :; ""· ~! 
dushc-. C' St' k\", i~~tlustvc-- - ~C'.:OI" l~irocl' •>l) "! 
:c:s (' ,._i..,r \"all'r ~ .. K<"fu.<:nda: 

..... :-. [suç~ ... "" r.,..t;ntll , ........ t~r. _;,, k'-'- :.:ol"\0 fs•~ 
,.,. •lll .:C':C"S C" ,. .... ,. \"al~r Jc- KC'C.-r;,no:-1:" 

.:snç~1:s a1: utl"•nr.slo soscu :p nuris..:t• Nt>n.Uu -

"' 
o;<. I.!-- t•ta<;~"' o:-1•••" MCM -· h't:' lc.-sl ~·•:~· • .. ••ler ti

l.,. "" lil•hr.<:nc-h: 

•··•·"~ ~ tu•~~"' clau" ~nM- :"~' (Ju,<'nt~•' \'<':._, 
••ior t1l"'r de- J.•fc-••êfttla; 

cõ.l.ll" ~ t"u~Ô-f'a c-J·a.,,.··~·. ii't' 1~11inb~"'•~l '<<':<'• 
••lor \'1l~r df' IIC'f<'rê .. o:-la.: 
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t-.1.11- E:tu~õ~s ~,.,. .. •tsr,.tl•l•- IOI"i" fult ,.,:..,• 
•aJ•r \"alor c!.- lt..-f'~•·;.~>d•' 

t>.J,J%- cuaçV•• ii• pu;.n~h .ot.;: k\, udu•h·.,. tS{'Il 
{•1.1 f quinh.enust ~C'::C'S" •~.!<'r \'aloeor 4<' l'l<'f<'r~" 
eh,; -

6.1.13- r .. uçõ .. s dco ,..,,;nth <'<'"'rntn41..111 .. ntrc: k'~>. Jn
c-lusi<re· e J(J kl>, C'XC'It.lli'I'C'- :1:)0•' (dua' •~I .. qai 
nb'tnt11l ""':"'~"'.,.,;.,.r \'aiC'r oh lto•f',..rén,h: -

l'o.l.tJ. l>uaç~..-s d .. rnê,('uo ... ~ .. ~l"<'otndl4~ "'"Tr"' ''' k\', ln 
thosh• .. :s kl>, C''\duu~ .. - ;oo~:~ <~tncC' aJil .,,..: 
:tos" •.1oC'r \"al<'r ~ .. 11..-f.f'r;.,<'l•: 

""·'·'~- 1.~ ...... ~ .. ~ J.· ; ... ;:. ...... ,,, ........ ,,, ........... .::; &-~ 
;, ............ :·· ....... >!'''"'"''''"~· •.. ; ............... , ... ~ 
J•' ~~~···· ••••• ... : 

A :I:IVI:.:OSSTI.\Ç'O D( DI$Pi':.;ta1Ltl1Uot :1:1( lt(~US.:-S Tllt\:\.:EI1h.'S l't'!!'E 
ai St.K fUT.\ 1'\ SEO:.\'IXTI: TC'I.'U.: 

1'- !>~·"d5~-· ""' ""'14~~ ... ~u·J~ .. ~.· <"'~il'•~n~.- "" .,,.,...;,... .i(' 
,.,,.,;J:! • fw'~F' 
';'.(\1-.- ~,.~,.; .• "" c~riuJ ~ .. d~l i,."'"'~"""(' -r.•o· i eu~ I ·,,., 

.. ur<"rlN' ~"" •·al"r 4.• ~.oru~J •_•nl•.• .-o.J..:i~.· ;~r" 

.. "•l'H'<'"~'.""'~ "·""''"''r '"'"'i•cut" Jnt.•j:rlll·•=t 

.:t<' "" r•·r•·ona, ,,.,. ~, .. s C'.•n'<tlrutJ..•· .. ~. ~ int .. ,r~ 
ll:açã .. at~ a J~•~ <1.- <!ntr.oJa'<'• funo'l.:>taa.•n•·• .,; 
c-:!IUÇif'i 

7.1.1.1- trl';a dc drr • ..,.itc, f'• bane" .:>11 .•utr• 
innitu~;;.Õ" flnan~"lra. d(', ,,; .. ini•~. • 
s .. - lcin~uuua r.-r .: ........ d .. • ~ .. l.•r ~ .... _ 
l'of .. rN<J<'n" a,o ~~r.lt'] <'Xi;:iJ .. ru•a 
••rrcc-ud l•~.,t.:o' 

OCSEll\'.tÇ~C': Sor a ~ntJJaJor r~rti~·.lpar d<" •ds d'.-
11• Edital d.r, ... ,.;, rar;a .:ada u• J"l""· "f'r"''""'~"· 
al;• "" 4rr;,1tf' d(' 5(''< lun~u .. nu r,.,.""'"'"' "" 
.:aptul. •lnwu d<' altort·~ç.i<' d.-l' .11'"" C'.:>n.,..;tu~j
~<'S <'ndr <:.:>nst<'" au•<'nt .. .:1.:> ~arltaJ J"~lal .:1<' 
••h f' ",.1,•r ,i., ~;ar.ral .. :fni•" ~:<i~iJ" ra:-a ~•J• 
u• dos, t.c-r\'i(~s ro'<"h•nd.i4.a: 

·.s.:- ~"""~f' f' ~ .. riu1 h•chl r.•r ;ni' .. rt .. r ~-· c~iit;al 
.fni•:> f'"'IS:i.to t•r~ " ""'rrr .. .,.t~:a .. nt.• ..... f,,,. ~ 
..:01.1 Slltrrl<>r', OIU ni<' \'HI•-~:_r T.:OUJ:t .. l\!•' l.n!.-;r~l! 
=10do, n..:-• J'I'<I'Vi~t• A su• ir:h·~··~JJ.:: .. <;a.• ~t<'"' d~
t" do:- i<1Íci.:> 4<' tun~; .. .,~.,.,nt" da C''<1ll~~.•:• 

- ...... ~ .... J .. 

J'l'"\'• .i<' d<'J'.~ .. it.•, .... ~ .... ~~ •'U <'Utra 
tnst.ltui.çif' flun.-.,.\r.a • .:lc. n.• oolnioo~. 
5Cl'7 (<'inq,u~nt~ t<'r <'<'nt .. l J,• v,,,,,,. c.,.r
N',Ff'nJrnt~ '"' .·~r!t~I ""'~tJ.• r~,.a 

<'•F~"<'<'n<li'"""'"' 

-·.t ..... ,~,,..,,,;;<' .!(' Jl,r:>ui~·i:l~.t,· J.- ~,.,._ 
dltf' lo~n 1·~•·1o , • ., J$. ~r·.ont Lo .!c fin.on-
•'l""'""'"• r ..... ,...,,,.~, ..... J,• .t ............... , 
1'Fr·ncri<l.:>~ ""'"" ltT .. titui~.;;..,. .. r~"•~rl'i~~ 
"'"<I~ tlno~n~i;."'""'" <'•'fi~••JoJ,• I'•''•' f.a
brl~•nt.- ""~ .... ulr~·"'"'''"· ,i,. f·••·•~ " 
<'•'•lol.-tar .:- ~~~•·••• J,• ,·.,rit~l .. ,..,. .. ;,.,.~.\,~ 
,.,. "''t>it.-• ant<"rlo•r • ..,,,: ,.,;n('lt'. "•' •1 

.,....,., .. •··•~l 4.• ··arit,d ''"ri.!.• 
<' ... r,-,.., • .,J .......... , 

' . 
··nto,f.o.i.· •':<<'•'"'""'" J.:o .. rt'Up• ;1.· ~ .... ,,.,,r o..-

Q"~n,l,• •'.. •'"1'\t.ol ..... ,,d '•""'l•••nl.:- I"'''"''" I•:~.\,• 
1'o•t• ~ •'U ~u,..,.,.,,.,.. ~ ~.~ ... "-•·-~ ,,.,,.,,., (:~.·~··,: 
na r.•n"o·i~ ~.:- .. ~ .=1!·~·~. rara ~•J .. ur. -:,·· ,., • .,.,. 

"f''"i~"· :..:·rc .. ~l.f,o .!;. -!"""';~ .-xl,:iJ~ I'"'··• •' "•'''•' 
··•r•·r··.nJ,,.,., ..... .a <'n!lJ .. J..• ti<'" i:<•'"'~ J.o .!.· ... ;n~
u·~C'~~ Jr .Jo•r••nlt>tl.iJ•J<" J"' o·,•c:ut· .. .-~ l'ln.oot.'<'l-

;.::.~::- Q~~"J" .:> t'"rita} ""~i• I r .. ,. Jnf .. rl.•r ••c .• ·~riu! 
•1nloo~ ~:o~l~iJ.:o r~•·• .. .,.•rrctn<ll•••nt.• '"~<'••lh .. r. 
v•• 4~~ ··r~:,;. .. s at>.d•" inJJ,•,.j.uJ: 

Flll~[llt~.= ~ •. rr.••·~ ""' J .. r"~''"· .... b,.,,. • .,. •'" •·• ··~ 
tr.a tnHitui~.Õ·• flnan,·<'io·a. J.-. "'' 
•Ini•.• :)<"'7 l(lnqutnta r•••· ~cnt.•• .-J" 

Yalf'r C'..-r•·~~r;oon4""'" :S" ~"rl~al ""i
"'"" _f'&ra "~~" <"•r•·,•caJ '"'""h', 

l>' •inu.t;a do:- ~llf'raç.;f' Jf'~ :u.-~ ~..- .. H., 

tuti~cs rar;a .-1-t·•·a~io.• ~ .. c~r•to~l ~o
<'iaJ. • t.c-r ~ ..... .,,~J.• J" '""" •• ,,._ 
l.:>r llf'<:<'"'!l.Íri<' f'Zra .:- .,,.,,. ··•rr,..~n.:lt 
•('nf.,, "a qual r.:-nst<' ""'' ;a ~u• 1, 1 ; 
,rdia.;i<' rHal ur~ f'foftJu.!~ •t; 
• 'llata rrrll'hta rara ;a ~r.~·~!J 
fu"C'l<'n.t•~•u• oh <'•U<.:;,., 

SI:Gl.':;:IU•• a) pr .. Ye 1.<" 4<"p(;dff', "'" l-ano~:.,.·.,. .. rutra 
inst1tui(â<~' financ:<'.lra. ~.:-. n.• ,.;,.1-
Ml', 5Õ~ C.:in,:au .. nta t<'r ,.,.,.,.,, 11..- ...... 
1"r c:orr .. span.i('Rt<' ao C'Jo.rlt~) "XloH-
4" ,. ... a " .,,.,,:. uorrr .. n.!il't~l>t•': 

t.) olc:-•.:on-nraçi .. d<" Ji\l!olOn~t>il•.:I~J.._ .:lc-
cr;<lit~ lo•ncâo·io "'u J,• ~-r.antl.o J.:-
f1n•n<'ia•f'nt.-.. r,•ita ltr~•.:s J~ .t.:-cu 
... "'"" r ........ ~u ... r .. h~ loariu .. ç~ ... ; 
Fr<:_pria:<· o;ou _do:- f~n~-n~•~,..,.~t.• : .. n.;:.:o;h 
a. J'<'l<' f•bri.:ant<' d.:-s <''llli;o~•<'nh•s: 
4c ,., ... ,. a co•plct>or to 'l"hlo•r J,• c• ri 
t.al Jttn.:Icnadi" nt;> 111bit .. ., ~nt<'ri.•r::
•t,j: •tin~ir, "" 10Ín.IJtto . .:o to•t~l d .. 
<:Oif'ital <'XiCi<l" l'•r• ,. ""~······nJ,,..,.,._ 

-;-.,\- Sç--n~to ~ rrf'P"""""'"' ., .. , fun<l~~;..,, , • .,.,., .. u.n: .. J.• ""·'L."' I~·· ~ .. 
radi.-Jiflllllif' .. u n~f'. ~ C<'•f',.,..,..,"~" J,•., ,.,., ... , ... ,:.., t-l'.lf'!',; 
.. ~-; f<'J1'a Jc: "'"~ .:las so:-t:uh•t .. ~ .;.., .. ;,.·~,., 

FRI'T"lll"-: .ool f'r<''l'll .te- J<'f"<'l'lt ... "'"' toanr" .-u o•utr~ ln•ti-

--~ .: 

·~, .. :,.• .................. .:~ ......... ; .. , .... ;.• .••.. ;k .... !;, 
'" r.-o· •.•. ., • .,., d.- ~ .. ~..~ ,,.,,, ... ,.,.,,,l.·u•.· .... ~ 
;.!.ol o''\ICÕ~,· """" •' <•r••,;,•n.l:o.,•n•.• 

~~ .t.•o.,•n.,,; .. ~; •• .I~ Jo.,r.•not>oliJ ... Io. J,• ,,.:,~,,,, 
t- ..... .;, ... "'" .t,· c.or~nti .. J.- r,. ............... ,, •• 
~..,, .. ,.,,. .... : .. J.:o -J.•c.:i-••• ., ..... ·,,,,,_,.,.,.;,. .. , ... 1 .. ~ 
u; .. tl'"'•':.<'~ f',..•~rru>o .:ou J•· I,,.,,.,,,.,,.,, • .,,,, 
.,,.,.,.,.J;J,• r••l,• i' .. t-•·•••"t" J.•.:. ,..~,.;r~"'"''H•''"· 
"" ;.ot· .. ~:. .. J .. • ., .. ,h ...... ; ... ~ .... ,!, .............. ... 

····•rl··••'"'""""' .,,. ~ .. r .. ,. ~~·•ai ~.· ,·,q·o•.oJ t-><.!. 
o~:•J·· r""" ,. c:-•rr.:- .... di•c:nt ... 

.st.,l'XI'\.= ri·,,,, . ., ,J,· .:.,•r.:-"1'•'· .,.., bano:-.• ou .-utra ,,.,.,(_ 
.. uic ... ••flaan.:-.:-IYa. J.:> tot.:ol do• •·•l,•r •'l'l'l'f''
r,..nJ.,n t c •·· c .a ;o i t ~ l .. -'r; i r, i di' r" r a · •' "'~õ'''"<'ri
dlro .. r.t.•. 

,,~ finan~Ii>•<l'nt.., c:-or .-:< iabri~~nt .. s d.,..,. ~~uo;'il"'~nt,•~ r-u, 
.::>• -.-nab<'l.,;l•,•nr.~~ J,• -<'I',;Jlt,• "~C'i.:>nal~ n~~ ~<'d<'>':;;., 
<'.-atra'l'a4:>s I'•'" rra-=.?' .. "r~ri~r a 10 f.!_ .. :l '"""' 

5.1 - ~ ....,t:i4ador ,!.,~ .. ra arr.:~~nur. ~• <'.:>•plc:-:. .. ntiC'ã-: i sua rr~ 
p.•st.a. •' -I"~Jr,, 1\r.('X,• \'I, rarll •'• f•n~ J~~ ;olin·.,.~s ~· !:· 
.f'. J. <".,. f J,• ~ Jf' d.;o ~r.tl!'.:> 16. J,• Rr;-uh::o~nt" oilo'$ s,,.._ 
-;i:ç'Cs 4.,.- R:;.:!"<~·flh:s:. ... ~"• ~ ,.,.., .. ~:;;,:. ~"-~' l!lf' fo~>i .:la .ta fc
],• lrc~rU<' n'i' OJ.5~; • .!<' :; d<' .:>utubr<' d<' JO~i. 

""n"iJ .... ~ndc •• 1,: ... ··~~~ .. ~.~J.·nlll .. a rlnall.!a~ ..... .tu:.Jtl~ 
,..~ ,. .:ultural .fc s<'r~içc .tr radi.,..fifus.ii" d .. v .. ra <'l~~.·r~r 
Sof'U\0 f'O' .. ,t._1:1~" JnfCI'O:~tt~<'~. <'~UC'Iti~f'S (<' ~., ~i••..,l, 1-~"' 
,..., ... a ru~ll 1•lJ~~<' ~.,..,. .. .,i .. !.,..:- s~r~i<;<' ""tFt~~ ... • Jc 
r .. ,..,. a c .. ntrllouir rao·~ :- . .!.·~"'"""l~h•.,nt.- 4~ :>~~"•'· atr•~ 
,..;. d" &J'trf~i(..,.aTOc:nt..,.'illt .. cr:.l df' h.:-•..,, , l>rll~il<'il'"· 
,,b .. c:r~an.:l.:>. ,.ntr .. • f'Utr.::co • ..,. ,..,...:uinttl <'ritc:-rl .. ~: 

9. 1 • 1 _ ::~!~"!";!: ~C''~:;;~~:::;":. (.; 1! ~~:r~:~: ... ~ .. "::!~: 
lorat<llcir<l' c:- .. d<'~-<'n~f'l~l•ento;o das .,.,.rr .. sas rr .. 4.2 
'""•• .. ~~l<>n~t,., ,..:o• a <'<'ns.;oqu .. nt .. 11arl ;,.~,;;" ~.,. 
.... ,.c&&.,"" tr11l-11lh" li~~:aol<' a tod11s •~ ~tri~I.:I"J .... 
&rt[nlcll'<~ 

O,J.-:··- ·,..,~r.,l•.:o ~,;Jif<'r .. n<'i•C'; .... ,. .. ~J.•n.olJO. da .·ul'\ll'a 
'.lora~il.:-ir/1. f'r':>C'"''•nJ" rd_ac.ion.i-lou .:-a sru r•·.;:
. prl" C'..-at~•xr.-, 

... l .~ - .•~""'r"~·"· J·· •• ,,.,,;.1. ... ,.,.••d:• ;:, I····· .... r .. ·l \" •. r 

... 1 • .1 "'fi~ .. ~·~ .... .t .. .:l·· J .. i•••.-··~-·:~" .. to, .... ~ •.•••• ~. ~~~ 
roo~H.-i,..,J.·. bt· r•"·~j~~,. .• ~•H.·~ ,~,to•l•"'"-
,~ .... ~ rr··•··•i.~.t~· r•~tlo:.• c J.• .,,.,;,-.;,.,,J.o, 
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IC" - DJSrt'SIÇ(oU FISUS 

1('1,1 - ('lo. .1-'<:'UOI<'I!Io•o. .1<'\'C'r:,. ,.,.,. olf'l",.,_f'ntad,.~. J'l'~i<'I'<'"~H>I•C'n 
'"· ... "''lt.'""'" J<'ci,·.-1 ... :l'~orlr~<l~ a rt'f't('.iu{ã .. r.•u:;;: 
t~tJC'.o., •ho..:l<' 'I"'.,,. (',;ti"'" M•j.o"' ""'f'nti~ad~" <' IC'J.(: . 

IC'.:- J. l<'<".ita~i.·.1~ .. J'I'•'I'•''U" nii<i-J•fliC•o·-.. .,-, C't-rJ,aú>rh·
dadC' .:ln <"ur.corc ... r"""".!" ··• l:J,t,>l ,..,,. c•n.,,..lad<' I'"<' ,~.,_ 
'"'""""'<'da .. .:~.,,,,.,,.,.~;; •• _ Ol<".:lhnt<' •u• di.' !'linutrc- ola• 
CN•unuc.açt;.,,_, ""'~'- '"'"'"~' d•• 11rr:i~<" I!' d<' II<"JUin:'C'nto:o 

4.,, S<"r"''>"" "" llaó!IJNIJfu~<i". '"''" qu<"'•• f''""'""""'"" 
t.Pnh•• dJrorH ... a 'l"~lqu<'r rC'rl••a<;iC> ., .. 1Jtd<"n1:.a~ii". 

1(1,:; - ,:,.,,.und.;o hJu "" inc<'ri'<'Çi<' u 4<'C'IIOI<"nnçi<' quf' IC'f'OI 

p.anh,o • f'I"C'tt'~t.a. ,. t>ESTEL f'C'd<'rÍ <'<'n<'ord<'r "'" pra:<' ,s; 
atO: 15 dus i pi"<'J'{'II<"ntt• p,ar.a SUJ'T.I•l.l, 

!C'I.J.J - li<'!> (,..,.4.~~ <I<' o\O<i>;NI&J\, ~~r ... Pará. Jt .... ~,;•li• 
"""~ T<">'ril~r~<'' J,• ,.,,.,.á .. lt<'r.a~•a, á 
çi<' .t~~ ~aronjJ d<'~ eludo• En:id<'s. <' pr&:<' 
r"J .. ri s..r d<" .nC: JC'I oHu. a crir;rie do' 
nr:o;rn. 

lC'I • .S Ü 11lni1>'tr<' d<" EJ\Ud<' d•s C .. •unicaçÔ<'S r<'d<"rá •uf<•r.!:.:ar 
.a Junt.ad,a dt .:l~toiOt<'nt<'~ '""' prN'<'~~<' d&s prrp.-.nocnt<'11 
'd<"ttcrOt~n~r '"u t'<"eJtu<IC'. 

- N9 i~3.l_ /$1'04 

Do Dintor ~'JiOnal do DEN'l'EL ea Sio Paulo 

.. ~l.l& Costa, SS - Consolaçio - OlJD• - São 'paulo/SP 

EXIIIO. SX'. Prefeito lfwa1c;r1pal 4e ll&IIW.JSl' 

SoUd.taçi.o - Fu 

P•lo present.~ inforiiAIIIOS a V,Exa. 'il.l<' foi public:r. 

do no Diir1o 0!1c.1al d11 l.lniio de U:/OI/II , o Edital ;nq :ZU ;ei, 
r•fe.te!fttlo & ol<ploraçio de ••rviçol' de X'lld1o4i.fuaio ao -aora 

•• o~ i.l41a nen:e K1n1cip1o. 
Outroas1J:~, <:OIIOUnic.ar»ea que o pr.u:o para antre11a • 

daa ;proposta•, ne11ta Di:ret<>:"ia, inlltX'I.l!das cor. a f!cx:~ntaçio • 

e:rdgid.a pelo 'Edital, teri seu início em fl/lO e tfrlllino •• 

1'1/10/U 

De,sta forma, solicitamos a V,Exa. a 9enUlez• de 

dar .a :n.lxima divulg.açio ao l:dital no :ZC4/S~ ,entre oa O;rgioa ~ 
:IJOprensa loe.al e out~os ""'ioa de COIIIW>icaorio. 

AtcmciO~f~U~C~nte, 

HAACEI.O APARECIDO COUTINKO DA SILVA 

p/delegaçio~ 

Dt::l'AATAM!:NT'O NACIONAL DE 'l'E:t.ECOftO'NICAÇOI:s 

l'IINISTE:RIO DAS COHUNXO.ÇO&Iõ 

DI I}ETORIA REClONAL El'l S~O I'AULO 

TE lt K O 

Proe.n9 2,000.005906/8111 • OK- llASTOS/S:P - 2U/II 

Aa propoata• entrequa• naata Di:retoria :l'te9io

nal, fOX'&III n\lllleradaa da aegu1nto IIIIU\Ciir&t 

PRO?OST1o 01 - ORC".J\NlZAC'-0 UMIJM NAKAYA DZ RAI:IIODH'IJSAO lo'rOA 
Apr••cntada •m 05 ~e outubro do 1.988, tondo ai
do ;protocol1nda aob n9 2JlOO.D022l<l/8S. 

PROPOSV. 02 - JIADIO Olt:IE:NTAL LTDA 
Apresentada •• 12 de oo.rttlb"o 41> 1.!111~ Ur:u3o ai• 
do pi'Otocouzada aob no 2noo.0022S9/ISI~ 

pJtOPOS'l'A Ol - 1\1.0IO COMUIUO.CX0 ltEGIONAL liASTOS L'I'DA 

Ap~esenta<l.:r. em 13 de outubro d• 1.988, tendo ai

do p'Z'OtocoUzacla •ob n9 2U00.0022U/U. 

Ne•ta data, ~noei ao p~sao as nferl4as ~ 
postu q,. pa•sario a faza:r parte intq:rante do NSJIO ati a d!;. 

U de Olltozg'&o 

r., pa:r.a con•ta:r' lav:re1 o te:nao c:zue vai por ... 
aaa1.n..SO. 

sio Paulo, ~.]_!.!.:!.../ 11 

... ~w. 
Chefe da Saçio de Radiod.ifuaio 

MC • Dl:NTU 

PROCESSO N• z9=@'3Cfõ/88 
PARECER H• ____ /_ 

Senhor Chefe da Seçio, 

Analisando as pTopostas apresentadas. ofian 
te do q,ue ..tis põe o titulo lli do presente Editai. infor-aaos q~ 
os· equipanc:ntos inolicados; peh.s proponentes RO Ane':to JV g, seus 

ronpectivos pTocessos. atende• i.s CondiçÕeJõ do Edital. 

NOTA. • No C.l::O cl•· ICTviços. c• 1\N, ebservaT s<: a potCnc-1a .S. 

~::~iol.:~ du Lrans11b.sor ii COIIJIO.:Ívol co• 1 indicada 1111 
Edital. 

MC: - DENttl. 
DI RETORlA RECIONAL DO DE!o!TEL El'l S~O PAlJLO 

S!:e;'AO OE :RADIODif'UsAO 

SETOR JlJR!DICO 

PROCt:SSO N9 2900ti,OOS906/88-D7 

JUNTOS ' 29100. 002214/U 

2UDO.OO::t2S9/88 

2,100. 002268/88 

.ASSIJNTO 1 EDITAL N9 244/8111 

Convo<:açio de intere .. ados na exec:QÇio • •xplo:raçio 

do ae:rv1ço de r.-diodifusio aonora •• frec:zuinc:ia -
4ulada na c1da"" de 11.-stos, Eatado de Sio t>aulo. 

AcOrrar&lll ao eh..,.•-nt.o ao ~tal ac:i•• 1nd1cao:So •• 

••9111ntes en1:1dades: 

al ORG.\Nl%AÇX0 lo:IKURA NO\XA.YA DE RADlODlMJS~ L'fDA 

bf RADIO O~IEN.'l'J.l. LTDA 

c) AAtltO COMUNICAÇ,O RECIONAt. BASTOS L'I'DA 

----------
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DlrusJ.o L'I'DA 

ln.\ ovo~ 

ln. I . 04/08 . 

ln.\ 0 .. /05 

ln. I pr:;p 

I n.\ DUP 

ln I • 28 

os;Jo 

I fl I .t>IS:P 

PJI.OCZSSO HO 2U00.0022H/31 

A pToponenu ~,ç,;o KI~fL~.YAAA~~~ 
_)nstTuiu su• ~ropos.u co111 DS SClUintc,_ do'u~~!!. 

Rtqu~riPiotnto d11'ilido ao MlnistTo 'IJas Co•unica 
çoes; -; 

atoa constitutivo~ e eventulls alterações e011 
a:s. :respectivas c-omprovações de arquiv.:alllento ou 
i'e;ittro M repar'tiçio c;o:~~petente; 

cliusulas eXiEidas pela:s alíneas a, b e c elo 
~·.do art. 14 do RSI!.; elAÜJiul•• .}ua;t.a, -quint. e 

••xta do Contrato Social 

certidio de QuiuÇio do il'ibu~os Fedenis, <I,U'! 
do for o Ciso; 

Tc:laçio Anual de Infonaç.ões ·soeis h (AAJS), ClUI:!!. 
do for o caso; 

Declat'lçio fiTIII.:acb. pelos ad111inistradon:s de que: 

~lr "!0 a~~!~uii;~> e~!1~:~;iÇ~~o~;l:S~Yc~~i~ ~~S!2 
a:.,r:iefi:t ~~~t U!id~s e~~ai~~i;o q~i · d~io r.oe~~;~ 
to-lei n" 236. ~c 28 de- feve:rt:iro de 1967, eaJo 
venha a ser eon1:.elllp1ada c:o111 a outoTs:a.: 

b) 'nenh1,1111 siido intccn o q_uad:ro. soeiet.h-io de 
outra executante do mcs111o t.ipo de :serviço de :ra 
diodifusio, no munic:i'pio onde se pÍ"etendc innã 
la:r a <!lStaçio. ne-m de outr:u e111prcs:n -de radiÕ 
di!u:sio, cm zwnidP.ios diversos. c11. excesso aoi" 
lilllites fixados no artieo ll do Decreto-lei n 9 

236, de 21 de fevereiro de 1967, caso a prete!!_ 
dente venha a ser contcmplad.a co11. 11 outorza: 

'I:OIIprovMntes do q,uo a entid&de possui os reCD!, 
sos fin:111ceiTO$ e:dzido~; pua o cmpreend imento: cliusu 
1.- dk:1aa do o::nt.x"AtO aoc:iill e mdbo de '~ito !;wneártÕ, 
111inuta de altera"Çio contratual ou -cstatutiria~ 
ra a 1tlcvaçio do capital ;social, a ser au111cnt! 

~~.~~0•~;; ~ ~~!~~ previSto pna o eovo serviço, 

PROO:SSO ft9 29100.00221-C/88 

rGJ-.,-.T_-,l_.!_Q_!. __ '] n<'\I1"JJS tcc:nicos: indic11çio &'IS cquip:~~~<lotO$; 

I n.l 35!l6 

I n.l DISP 

I ,J 09~ ll 

ln.l 11 

!n-1 " 

in-1 ll., 18 

~·-

quadro C:.OIIIJilCIII"CI:Itar i proposta, c:onfo1·mc: ite• a 
d.u Cond,i~ões -do Ed!tal; 

assentimen-to prévio do Consdhc de Sc-~:,ur..ança N.s 
c:ional. ~;tuando for o caso: - -

prova de que os cotis~_as. ou' aeionhus s.io b~.!. 
sileiros; 

Ccrtidio do$ Cart.Srios Distribuidores • C!veh, 
Cri111inah e do de Protc:.uos de Tftuloll dos di r!_ 
tores; 

decl:ara~io dos di retores. de que nio participa"' 
d:l diret;;io de.outTa entidade executante do' •c:! 
ao t.ipo de ~ervi<;o de radiodifusS:o & que se: re 
fere o edital, no município onde se pr,e."tendi" 
instalar :a estação. ne111 de outras e111prcsas de 
-ra.:Hodif'usio, err. municipios diversos, 0:111 excc!_ 
so aos limites. fh:ados no artit:o 12 do Decreto-
lei n' 2lfl/67. caso a propontMe venha 11 ser 
contei!'Jilada c:orr. a outorga c- que nio estão no 
ex.ereicio de mandato tletivo que lhes s.sse~:,urem 
t.~nunidadc: parl:~mentar. nem exercc10. cargo de su 
i'ervhio ou anessonmento na Ad._inistra<;io P; 
b1ica, do ~;tual decorra foro especial. 

QUADRO C:OMPAAATIV0 DAS PROPONE!Hf.S 

t.oi: 

PROa.SS~ lW 29lOO.OIJ22S9~e 

A proponente MDro o~~~ 
innruiu sua proposta cem os :ll'egu'ioc-,-,.---

docu.,e.!! 

clnf.I.J.I"-_0~2!..__] ~~~~Timento diri'Jido ~o l'l1nhtro lu Coaunic:! 

ln.l :Z0/2G 

ln \ nxsP 

ln.l " 

c:1.Zusul,as e:daidas pel:u aline-as a. b e e do 1 
1" do art. 14 _do RSR.;_c:.U.oaul.a$ q;tl~;a, ;-C><;t.& 0 
§ Üt>.1co da elausul.a die111'1ol-teeee.tu. 

~~r}!~i: ~=s~~iuçio de T:ibutos fedc:rah. qua!!. 

Decl~raçio fir111:~da pelos :~dn~in.istr&dorcs de que: 

;l-/:0 ~~~~~~~u~i~o e~~~~:~;i~~~o~~z:,~~~c:V:I6 ~~~!2. 
se lj!retc-nde insta~:~r :a C:SU1;So.c: q:~e. nio exce 
dera os li111ites fu.ados no artl.&O H do Dc-:.re=' 
to-lei n 9 236. de 2:;. Ce fevereiro .:!c 1967 c: aso 
venha a ser c:ontempl:~da coa. a outo~r,:a; " 

b) nc-nhWI sõcio intecr:a o q_u:adro so<::ictirio de 

~~~Hí~;ã~~t~~ 1!u~icf;~:o o~~~o s~e p;~~~~~ 1;,,~i 
lar a estaçio. nem de outus cc:preus de r':! :liÕ 
difusio. e111 munic:ipios diversos. e:. excesso aoS 
li•ites fhado!!: no ani~:o 12 ~o Dtaetn-1•..; n• 
236, de 28 de feverc-ito de 19!>7, n~' .. p-ret.:n 
dente venha a se:r"contemplada com :1 outori:a: ·-

co111provantcs de que a entidade ponui os ~eeor 

sos fin~J\Ceiros e:dt:idos tl&ra o er.-preen.:iimento· ~ 
dJ depôdt.:> ~o • ~ déd..ra do o:ntzato ~ai.. 
Jninu~a ~c altera<;io eontntual ou nututir~apa. 
Ta a eleva~io do c:apital social, a so:-r au.::entf" 
do Cle J:lais o valoT previsto :;~a'l'a o novo scrviçÕ 
quando ÍDr o c: aso~ 

P~SSO M'i' 29100.00215'188 

recuTSQs. t~c:nieo.s.: in<lic:ilçiio do:!; equipamento~;: 

r~-T~-----r 'q_u,..dro co .. pleJ:len.t::or li propost•, confono.e i te• 1 
fl. 09/10 das Con<li<;ões do :Ec!j.tal: 

ln.l OISP 

wh~'~·'L~'~'LI~lO'-·~J, ~i~:ir~~;ctue os cotinas ou acionisus sio b,-! 

ln.l " 
ln. I 15 

ln.l 12/13 

07 

prova de q_ue os <liTc:tores 
brasileiros natos; 

sõc:ios-ec:r,cntes são 

prova de- cumpri111.c:nto das obrigaçôes eleitorais 
dos di retores; 

Certidão dos Cartõrios Dilõt:ribui.:!orc-~ Cfvt: ..... 
~~~=!~ais e do de Pr-otestos de Títulos dos dir!_ 

~!c~i~!~~~ ~~s Q:~~:t~~~~da~:. -~~~,~~:n~~rj~ci~~: 
mo tipo d~ serviço de r-!d~odiíusio a que se re 
fere o cdnal, no 111uniClp1o onde se pretendi 
"inst•hr :&Mestaçio, '!e~ de o;.utras cr.:pres,as de 
radiodifgsao.,cm mun~c1pios diverso$, err. exc:es 
so aos litütes fixados no artiao lZ do Decre-to":" 
lei n.• 23fl/67, c: :aso a proponente Yenha .a ser 
conte'!!plada con a outOr.Ea e que r.io "'stão no 
o:r.erc1cio de T.l:andato eletivc;. que lhes a;sscc:urelll 
i_fllunid!dc p:arlamentlr. nem e_xercca c:ar~o C.e su 

&ii~!~ado o~u:~sd!~~~~:e~~~o n:s~~~i:~~t~a<;i ~ P§: 

QUADi\0 COMPAR.ATIVO DAS PRO"i'O.'IIENTES 
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PJI.oct:sso HQ- 2J1Do.oo2268/.as 

A proponente ft1iDIO ÇQt!O!U:CJ\ÇAO REGIONAL 8.\$2'0$ 

:='o=.:----- inl"_tTuiu sua P:.:OPOStl tOlll os seç:ubn~~ docuae!! 
..... 

t.os: 

I v.! ... 
ln.J 03/14 

j,.l •• 
\n.\ , .. 
I"·' DI sr 

ln I " 

ln I <15. 21 

ln I Dl$p 

I n.l ,. 
j,.J 26/27 

I "·I tllSP 

,,.,I 15/16 

I n.l lS/16 

I n.l 31132 

!Fl.l 1,/20 

I" I ,. 

~~~~rimento diri.&iclo ao Muduro d.u Co111un:lc!. 

atas c:onn·.ltuth•os e evcntu:.b ~ltcnu,;õc,s; 
as ~espcctivu compro\raçõcs ·ele arquiva•ento C:: 
TC.Jl~Uo na repart"içiio c<»çete!ac:; 

'"!:iusulas cxit:idas pelas al!'ncas .!• b c c do s 
l do art.. 1~ do RSR; cUusul .. Xll ;; Xll:r 4o 
o:ontrato soc.i•l. 

~!Ti~~ã! :~~itaçio de Tributos l'edcrds. qua.!!. 

I'I!OaSS? N9 2tl00.0022~1/8S 

reo:unos. têcnicos; indlc11çio do$ equip31111:utos: 

quadro co111plcment~r i proposta. confo·· · 
dn Condições do Ed.j.nl; 

prova de CU111pTi111ento das ot>ria:açÕI:.s eleito-rais 
dos di retores; 

Certidão dos Cartõrios Dinribul;dores Ci"vcis. 
Criminais. e do de Protestos do. Tftulos dos di:r; 
tore li; -

õcela:raç!o doli diretoTcs, de que nio' putieipaa 
dfl. <lircçao lie outra entidade executante do mes 
~o tipo de lit'Tviço de radiodifusão a q~n se re 
!ere o edial, n~ IIUn.i.e:ipio onde se pretendi 
1nstalar a_est:&ÇIIO, nem de outras Clllpl:eu.s de 
nd!odif':'uo, el!l mullic.lpios. diversos, e.- exces 
so aos hlllitt:'S fix.ados no arti1o 12 do Decreto':' 
lei n' 2lt>/67, caso a propo11ente venha 1 ser 
conte':Jillda co111 1 outorga C' que não estio no 
\";J;ertltio de mandato ele! ivo qu~: lhes aJ"se~:urc• 
i~>ull~d!de parl:amentilr, nc11 e;.:ercen. car~:o de su. 
pe!~'lUo ou assesson=nto n;a Administração P'ü 
bhea, do quitl de.c:ona foro especial. -

QUADliO COMPARATlVO OA'S PROPONENTES 

Ea<:-.la:re-• q,.. aa propon....,t•• O~an:icac;&o X1 ... 1'. 
~Ma:ya de h\Uodifuaio 1.tda • Ri41o O.t1.nt:al LU:a 1 :apreaent...ru 

a c!ocWMn~çio •• or4ea • que·., JticUo eo.un.J.caçio Reg1on:al Ba! 
toa l.t.da fo1 not1f1çadà para aup.t1.t falt:aa/1,....,.rnçõ.a na <1ocu

.cnt•çio. 

Po c:KpO&to concluboo• que tod .. a.s ent1Ciaâs abai• 
JCO :n=lac1onadas estio apta• à outo:rqa, objeto cSo Edital Q9 2U/ 
O&; ·' 

Dei acordo-/ 

a) ORCANlr.AÇJ:O Jl:l.MURA llAMrA llE JtMIIOOIPUSÃO'LTDA 

b) ~IO OlUENT.\1. LnlA 

C) MOIO COMUKICAçli:O REGIOKAL :aAS'l'O$- Im:a 

-.-
x, c:.onai&raçio Cio Sr. P1rctor Reqional 

S~/DR, .. BZ,/ _.ll./ ao . 

. 
Cbc • od.Uuaio 

Encaminho o pre:a:ente pJ:OoOtsso {!:dit41 n9 2U/8B) e aeus ~~=~•oa 
i :Oiv1sio dtt RadiocU.fuaio p...ra p.z:oasequi-.nto. 

MC - DEMTEL 
DIVlS).o DE AADIODIFUSJ.O • 
SEÇAO DE ASSUNTOS .HlltfDl COS/SOU 

PROCESSO N' ::ZSI.OOO-.D0S906/III-07 
JUMiOS : iSl.l00-002259/U. 29.100-0022l4/U, 29.IOO-OOZ2U/11 _ 

AS~lJS!O: Edital n' :ZU/38 (~~:~~~~: t ;:11:n~~t! :!n:;:~~ao 
onda me'dia, na cidade de ll:as.to5, Esta-
-do de são Paulo). • 

E11 atendimento, is.inst.ruções bdxadn pelo MloNUAL 

OE ORIEN!AÇ).O JURfDJ.CA., em seu Capítulo Ill, a Direto:rh Reaional 

do DINTEL cm Sio Pau]..o precedeu ao estudo p:rcliai~ax· dai propos• • 

tu apresentadas pelas enUdades: 
.:. ORCA.'UZAçAO ti:IMIJAA HAU'rJI.. rE. PJ,DIODIJU>/ID tl'Il'o· 
• ~DIO ORIENTAL LTDA. 

• RXDJO COMt!IJCAÇJ.O REGIONAL !ASTOS LTS)A,, 

tendo e 11it:ldo o despacho de fls. 2J e o parec:er n• :Z72/II (fls, Z4 
a 33), quando concluiu que u proponentes .uthfize:r .. os nquiiJ.• 

tos do Edital, embora a 'P:idio Comu:nicsçio lteiiona~ !lutos Lt4a, t! 
nha ·sido aot!.ficada a :Jupl'i:r faltas na doc~ent:açao. 

•'Jtatif:lcuos O citado Pa:receT n' 272/11. suaoÍ'iadc.' 

0 
enc .. inh&~~ento d(!s' autos ao Senhor P:resl4onte da Ropúbli,c:a. 

Brasília, .;9j de ~~ do l{jif 
c:· oln .. J)~ 

'1'11 Js>:'JtfE' ~UJIENÇo 
V Assistente Jurídico 
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MC - DINTEL 

l c:onatcSençio do Sr. lti:retor do;sl:a Divh:io. 

has[Ua, !o de ~ de ~&f' 

ESJ;JEJW.DA EUp<!l-;t-b TIHXE~AA 
Cbcfe da Seçao de .AJsuntos J'ur!dicos 

PROCESSO N! zt.Qo0-003o,06/11..07 

ESTtJOO 
S!Jfttt!CO: 

Senhor Secretirio-CGrd, 

Tr•t• o pTI!U"nte p:rocesso elo Edital n• 2U/81. 
pu·a outoTs:a do Je-:rdço de· r•cliodifusio sonora" ea onda 

aEdia. nâ dd.a<le &e Jutos • .EsU4o ele Sio P•ulo. 

No -prazo IUtipul•do, •con·eu,. •o ch~~~aado •s 

seguintes entidades: 
~ ORGMUU.ÇXO XlMUAA NAKAYA DE JIADIOOIFUSAO 

LTO.A. 
• ltlDIO OR.tENT.U. LTDA· 
... dDIO COP.n.J!UCAt;'AO RIGtONAL BASTOS LTOA. 

O ·r:roce-ss'o foi ~:cpinado pela Dintori• Jtez:i~ 
nal do DEMTEL -=• são Paulo (despacho ele fls. 2l e p•J!. 
cer n' 272/fl. c pela Did•io de Radiodifusio ôesl:e D:!. 
F•rtaott~to (Infon~~açio JtAll n.• 238/88), .const.a,undo•!l:t 
'\Ue as entidades sup:ramencicmaclu atender PI ;105 pTessu• 

postos do !:dlt~. 

ameLUsAo: Ante o exposto, c-:ni o p:roeesso e• condições 
de ser sub10ctido i clcv•ds conside:nçio elo Senhor Pre• 

sidcnte da JtepúbUc&, ·. 

Jras!ua.G3 de ~ elo 1,-tl: 

R1NUTfi!.IO tiAS Ctr.tlM%CAÇ&S 

PI:P~RTAHI:N:ro NACICN1.L DE ttL!:C<ll'IUNICAçOl:S •. , 
tmtE10RIJ\. RI:ClCN.'\L DO OCNTELEM S1iO, P1\~[:JI_!1,._.;. · .:.G2.~G..,i:. 

!nataurei. ne•ta o!ata, o ~o~•ao que rece~u o 
n&wroi'tl000022,ftai • nlat.a Dlretor-111, t:~.:-11 oa doeunu~·ntô• que. 
1n•t.TUII:Ifl ._ propo•ta •all.lDIO ('QMIJMIC-'Ç;f;O m:x:~OHIU. BASTOS I.Tt!A 

.paz:& executar o· aerv.i,çQ i!e MDJ0111FUSJ;O ,SONORA DI ON01. Kton. -
nos t.O.l'IIIO: do EDITAL N92·U/Il&/CI'I • A pz:opO•t.a-~r.:•nde027 
!olha• n~~rterldll e r~bz:icldo.a. 

Slo J111.1lo, _1_>_ d. OUTUBRO 

---~~ --lloCII'f 
-~ e;r::.w 

•• ~IO COMUNl"CACl'IO l'lECIONAL &\S1'0S LTDA. ,,. 

firaa oca aede .ar tua DUque <le Caxi:1u•, n". 36~. na Cidllde 6e Baa 

toa, EoJU<Io de sao P•do, devi<!am<:!<>te inserie. na ,Juat.a eo-r: 
.;:b . .l do EstAdO de Silo Paulo li!Ob n&, JS-2-01!127.402-l, e no C.G.C. 

fKF. sob n•. 59.535.740/0D01-7S, por seu ~io GereRtlt 'ln f.U.• 

assinAdo, ten<!o tOOI!lldo ~nheei.,.nto do EditAl n•. lU'de 12.08. 

81, publicAdo no 000 de '16..08.88, r-=ver=cios&.el'l" vea su~ 

• ., b eond.l.çOe• do -.es..o e reqt~en:r a outorqa " execuçao e os: 
plora<;ao do •ervio;<> 4e rC~uHodifusao sonorill., a. onda IW:dla, C: 
C.id•de {ie Ba"tos, budo .:le Sllo Paulo, cu.pz-indo para isso,trdaol. 

as exigêccias dete~in:a~as, fazendo-se a junud• - ~e:IIO dos dE: 
eu=oentos pert.lnenU:s. 

&t.at.oa (SI'), 13 de ou.tubro de usa 

Mnl~Oe~L~ .,.,.,. ......... 
ent•. 

ItbriÕ x.TIJ:eAÇlO ;; ... CJ .Ji:;.L !'G'fOS l.!?A 

CiA!LIQS ~çu~ PZIL.J:R.t. brn:U.•iro• oaaado, ~<11: 

ll&l!t;ta0 rea1dent• • drr-.1e1l~do .. nu. vtamdr•• 

120, ':~:;>i, ...atado 4• ~o r•'lllo, S>Orta4or 4& o! 

dul.a 4• 1J1o.n;t1C!ad• c!f 4.170,1.45-::;::0~f...? i. 1.o.aot'1 

to no =I:: ao'b n~ 3li9.4.25.l.08-l5U?. ""&'1 cy:....;;,o 
~. bruUel.ro, o .. ado, dT~o, ru14•~ 

u • 4o=iqU1oado ;. nua Çuaran.ia, 836, ~. ~ 

tado 4• :.i,o ~uJ.o, p..rta4or da old\Lla 4•.14•a"t1 · 

4-.1• a~ .C.JJ7 .:uJ-:.:::/:1' • ~or1\0 ao cl6 eo'b 

%1.'. C07.7C5,976-81t 

c~u.:.tl't.A I - .A Coo1-.:l;o4• ~;ira •ob • ·_4•ao:.maçio aooa.1- 4• nJ:JJIO 0:2 
~":.T.I~;.;:to ;;..c;::::.J:AI. :B.i.!:.::C:: L"l'!IA. • Mrl Oo.~ pr1n.o.1pe.l.'" 

obJ•UTO a Wtal.ação • a:aauçio 11• ••rv1ço 4• ~1o41.!Uaã'o aoaora, 

•.u.. aon1ço• at!M 0\l oor.~~olatoa, tal• ooJJO. ••rl'1ço aap•o1al. -

4• ~1oa f\u:lo1o~l 1 np•ti';'ão ou r•trCJW:-J..elo 4• •ona• 4• ra-

41.o41f'laio, ••=-,pro G-0::1 1'1luol1da4 .. •d1.10c.t-1voa, ov.ltur .. 1a a lD

~or.a.Uvu, oÍ!'ioq • v-otr1Ó't.1ou, ~ OQ.I".O a:pl.~~ião 4• ·~-
en4J.:::.tZ1W, :Jed1a.utoo. • obto.JlÇio do Clovomo .r.d•ral.,. 4• oOPolaDio• 
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CM ~o DNta ~a, Wo 4t aõ0Cil'4t 00111. a l,ecs..lao 

çlo .. .,.o!noa ~ara ,. -.d:d.a. 

Cil'CStlto1 ll - A S001.e4adt tem n11 tedt toos..l M b& ~· 

4t ~u... 36G.t .IIUtoe, ~wo •• SZo ~o, • 
)'04m4o a orJ.'tÚ"le 4• eóolot que npnoatntea. Z/3 (.Sob "'E 
t•) 4G oap:L tal tooal. • Md:ian'H ~ ntcs1A;ão •• 1'2 
d.u- Pd:bl.10o OQa.Otden~, izwt.laz', .utll:r • -~ ~ 
s., ~ia • ~t- e~:~ fiUJ.QUe JIU'M to t-n-1'&&rio aaosa 
ulr "'pdtadu u preM:l"1çÕ,.. ~ • podtD4o1 pca "'a 

to1 tu'Z' - •··~· «• OQI:L-.1 toas.l. .-a••..lrioll• 

CI.(t::DIJ, UI - O :ron aa :>oo1edadt I a cam.ro. da ~ r.-.-
4o 4t sio Paul-o., q\\t :tietl eldto ocm a aolD-/ 

.:lo 4t qua.l.quu ou.U'O, ••~• qu..l. f.c o 4~!llo 4aa ~ ., 
~ ~:!a eapeoial. cu. ~•.c:l.a4o qu. .. :ft1 pu-. o~er • 

(l;to14s.r r.:. pr~iall. DstêoU u queatZea :ud10S...U q\1ot lbe -

.tCIII::'el:l pro~tu OOCI ~•nto n-aw ooa.tntto. 

CI.Ct:r!:'liU n - o ~e. u. aunçlo .. soas.~· ' ,PCIZ' u.po sa 
4t~o1 podeno:!o ala tll:l" 41aaolT14a-a "lUal 

qtttr "PQpO ~lo ocm .. z:~t~to a..a&oio. ~· nprH;en'ka a =-J. 
CIZ'i& 4o oap1 ~ aoo1al.r o•U'TIID4o-~~e qUADdo 4• - 4:laa0l..-/ 

ção • FtOt:1.to. 4a l..e&:alaçlo aap~~o!t.toa, 

c.L("J:ULA T - h 4S..tCIIÜ.lÇ'ãO ~11 011 .&,s.o. que ~"R 

t .. a •1or:J.& 4o oa;p:l.'tal. •ooial1 1ll41o.rlo d.t!!_ 

1:r4l o. oot1a'tall aqtiL:O.t ~ :1%4 cnU.du' 4a l.S.Q.u14a'Oão 4& eoo1-

4do. 

::::t.l' .. -:;:u. TI - 1ra a~lea 41.TOr~:La ~=-u.,.., .. 41h:! 

4U aoc:S..i-8 auão 41Z'1a14U utta:wH.as.lmcl-/ 

~~ Po:" 1Írl11WOII c nÚI::ero ~ .. l.cn.rv..t." ))411"' a&ou.. 

cLl~ Vl.I - l'ão .. 4aaoJ.'" • ~·~•. JW:~ a.varl -. lJ.. 
qW.da;;o - 0&110 4a ~. ~. 1'alb.ota, 

1Jlar;~hbou., SDUr41çíio, 1:lcap.oi4a4e 4d'.SA1U..a ou. la&liU1-t0 

ç;o 4• .,al.qu"'" 4ot a&G1oe, 4neD4o ea e&o1o• rt:D<ozt.••o•ll.'tõ.. ~ 
prooRu- • w:. balal:lço c-r.l :u ..oo1eob4• no _praco 41 60 ( ....... 

t.a) 41Aa, 4a 4&k do ~zt.1.o, • o. ba't'W'•• a,puu.doa ado ~· 

ao o~u.p .-<~pÚalt1\e ou ao t1d•1r0 elo a&uo 1'ool.eo14~;~, ou " -

aÓ01o q11.1 •• nUrar, ou ao• r•pr•atnt&O.t•• ltp.J.II 4o aÓ01o cu• 

tor 4tnlua4o .falido, ;b.tolT•zt.t.-1 1D.~11.o, :lDOapa& lN. :IJ:I&'tt11.l 

tado, ollll1'orae .. u a41aDW 1D41o.Se, 

cúo~u Ylil - o capital aoei&J. I 4• Od 2.ooo.ooo,oo ·( 4o1a 
Ull:tZ.a 4• orue&4011}1 HprumWo »ar 1:,000, 

000 {doU: d.ll:IÕaa) 4• ootaa 1• ad J.,OO (Wk oruudo) oada - , 

... a 4Urtr1b\Ú40t 

a) • ao ato1o ~toe :,:,.n.,u..:::; I~.altA1 1.000.000 

(ua ~o) 4a oota.e 4e OSI 1,00 (wa Gl'\ado ) 

oa4a uma, ao "Y.lor ~W 4a .::J\1 l..ooo.ooo,oo -

{wa aUllio 4• orusa4011) 1 

'e) - ao a&o1o .AI:...JU\, Pim>..DW UJ:;~, 1.000.000 -

(u::. c1l.t.io) 41 oot .. 4• C~ 1,00 (w:. on&A4o ) 

o~a _., Do n.J.or to't&l. •• oa$ 1.ooo.ooo,oo -
(u=. allbão di onaada)·, 

O oap.1Wl. aoo.1.al. aarl U."'•P"al.J.aa4o - r;.oa4a ... 

O~Dtlo zt.aOioaaJ. - ..fora& •apill.f.elt 

a) - '~ (o~~ta. ~ canto) ao aw 411 -•suwr. 
do pr .. act;a bra1;:nlcantoJ 

li)·- 501 (111nq,uanta por e~s~:to) reatanw .. 4•otro •• 

pra&o le 160 (c-oto a o1taota) 4S...1 a eonter• 

ta data 4& pu'blioeçio, ao D1Ãr1o otS.OIAl ta "' 
'Oailo, aa ato do ro:!ar l\tt1110e ·eooaa4CD'te que 

atri'buia i .:..001114~• oonosae.;o ea. Jl•~d• ... 
•arriço 41 rdio4Uuslo, 

c:.(ç::tll..l x - .& nqoo.a&'b.U14a4e doa .&o1oa aoa ~ 4o -
&r~. 2• ~ 4o DecreM nt ].?OS, a. 1Õ 4• 

:liaJ!.eirO •• 1919, 4 l.ia1Uda à ~1.& WUJ. 4o O&l'l~ .._ 

ol.alo 

C!..(u:;:c"'...,1. XI - u. oot.ela eo que a1 U"rl.4a o oapi.bl aoolal. alo 
~'ti'ft.ll O SJ:)d1TJAÍ"Sa O ]'&ro. oad.a - 4& 

lU a aoo1~• na-.aot II.PIINS = W:lioo PI"''lC"1•~• 

CL{u=;r;r.w. m - AI! ootu, t-..preacW.t1TU do oapit-1 aoo1al. do 

jroal~enán111 • 1DQauo1oel've1a 41-rltll ou. 1nd!:r1 

..-.mente a u~u-o. ou J?!a•ou j;u;rÍ41~~- 4apand•Ddo qyl-/ 
qaer ~:tançlo oantra"t\l.IJ.• anUI OQglj) _guLLguer 'tnu:ad".rtncta. 

1 

«• 00 taa, «• .pr!!i.a .u.wruaçiÕ do l-"o4C.r ~bl1oo' eoco•41121"te• 

t::r..lo::;u"""...J. Xlli- A :.001eda4a 4 oouUtu!.da &X1Jlua1'ftliiC:II.t4i •• -
'br!iU11ro.r • .oa 1.4mil:11etrad~s bru1Ueir0111 

zu;:-t.oa, aondo que a !JXYCS"t1dura - oeraoa •a:~~:~~.u ooorra~ 4.! 

p~;~18 4e ta:n~m a1do .prcm,doa pelo ~tlrlo 4- _Oocw111!!'o.cZ.a. 

ciJ.u~ XIV ... A noe.i0=-b1114ad• • ~ oriaotaçio i.:lltal•otaal' 

• a4::J.n1atra1:1Ta a.a. SOÕ1o4&4• -"bo:%:ão aomaatt~• 
e m-aauairea uw. 0\l ceço 41apw:..r a Caa.Utui-çio FeoSU'al. 

Cl,.~;;tJI.J. XT ... O ~o da ~10DÁr1o• 6.111 soo1e4&4• 4 ~~ 
do pr-..ftr(.at;emon"te da "M"aaUeiroa, W ao .dni

II!Ot ed"oo=.ts."b.Ú4o 4e 2./l (doia -tarÇoG.) 4e~ tra~are• D& 

o1o:~A18. 

.:IJ:fT.:t.U.. XVI. ... l'&r& 05 ouo&oa 4• looutor .. 1 :re4ator .. • enoq:. 

repdoa: das :ltUltalA!çÕoa ~&'tr1GU, .a.-c.nttl &1. 

zoõ;o a4m1 -t1oloa 'brU1l•Uoa. 

CL!O..UU.. X.VII- • I;Q01edada 4 c4JWI.iatrada por doia 4• aeu ai 
o1os ooUotaa - oa iÕo:1o• CareD"tl& ele_t.toé • 

dtc11U!.,.1a por 4•l1'blraçio 4• aóoJ,~ que npr~w:_ a" rJ!!.o
(=a1o-)rt.a 1110 capital. aoo1:.1,· •o. -q~U o~...pau, ~llll ' 
oa. oat.a ,. da pu aJ., e u.o ta ~io li;ooi&l a • -rep:re--/ 
,,11~io aU-n. Gil p&adn.1 ;tu41o1al ou. u:tn.~u41oial. 411 SOeS& 
a.G.a, a el•a o&~D40rrqUlUldo zt.a z-apre••nt;.a;lo 1•calt u atrt• 

bll.i.çÕO• • .. "poderaa qut a 1•1 ocmrera aoa CI••Dta• •• &oo1 ... 

d-.1• _po.- ~a. 41 B. .. ponaab1l14ad•• U.c .. ha.da, • n. 4e auu· 

t1r o :tu.:coioUta•Dto d.a a:çrto.á, _pod~o, pus ~t.or p-aUoar 

tod011 oa atoe ~· •• 'torl:l-a. zt.ao ... &t.oa. 

6005 



6006 Outubro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 25 

::lt•:;CLA XT1Il - nau. ~a'tj,dc- - ..-~ dAI SÓOJ.no Cftoea

tea o. oot1a-ua Cl.\h:.O: l!A.'t:~'fT"..e l"~ a ,\!)..:;, 

J:Al: ~IJt:l-ll;O ;:;JI:C:II:c..&1 .Xi.z:>14otl d& pnoatar e«UQio da qUGlqUU' 

.çlo1• na ,priUI.tla 4a -a aca~a. 

~ XIX - .0. ZÓÓ1oa G-rent .. , bfl01a da OUYU.o e Po411Z' 

Nb:uoo C:on4~a.o.t.1 :podaJ'io, - illii!W b :.OO,l 

adada1 DOea~ pooundoraa ~ a práUoa' da aw. da ~la, 
& .. tio ad:d.nbt:r.Un • co:ieillt.çio :l!ltdeatual., Mdia!l.tio !2.

tl'\lzter~to pdblloo eu ;J;>artiouiar q:taa 4a%1u. .,. r .. ~oU"'" po4J. 

na, ~oa aandato•r ooa pra&o da 41.1nlÇlo 4e~o, ado' 
ouk!zpdoa "Zol.ua1Tlllllet~.W • 'br .. Uair1;N ~~ato.. 

CL.(n:uu :J0:: - f &:t;re:aaltlr.OnW proibido a~ :Ô01011 Carente&, 

aoa proaur&C!o"• nv.:.•~011 J>U'a CU'lr • admi..,t 

niatl-er a CQpreoa • aoo 4&::lll1. a.&o1oa, ut111Un~• 4a 4.nCI!Il 

uçlo aooi&l. ac :c.oe&::ioa Qll 4o~tnt01! 4e qualquor nll'Qlrau.1 -

alhuoa aos :t~ aoe1ata1 aaa1st Olli:IIO <r.3 llQ:II& b noo1•4•1 1U'CJ. 

ta:r :tia.:1ÇIIIIIIIt cauçHa, «Y111a 01.1. «r:.dO.IIO& 4• :t...rcr, a:l:lda ~ 41, 

laa ~o reouJ.tiM:I o'br,t,e-açõca PGra a aOQ1edada ou ~~~ - rs..

oo o e:ltU ;a-~~to. 

::.!r-=:rr~ ~I - ~ que t•~ n..lor1 .. rto a•~ ... s.n-4011 

pelQo :&eioa c.rant•a o. Qon'b;-.to- • a~ 

-to. que ~l1qu.r.:1 rtt!pcm.llabil14t4• ao.,111J.1 uoaptuaCoa aqual•• 

nl.U1Toa à ~u.1&1ç~o, al1~~De.Ção ou. on.oraçie~ da bena 4o at1TO' 

~~f.l.1.r;a4ot il o~ .. 111io doe Qra1a, .!l~çaa, oa~•• 'ha oeco' 

l ~'trata~lo da CJlt'ÓaU%10t! III.• q,ualq.tiiiZ" aa't\u'ar.a • ~ ..... 
::001adda, ••.:!• o~ lll.lt&!lt., ••:1• oan.o -.atuÁr:Lal a à hclmaação 

4a ,pr00Ul"a4araa ,PGrll; etti.t' • a~tr-ar a e:tpraaa1 qu. 4...-/ 

do au- -~4oa. p•lo. •Óo:t.oa ~-nt.a a por •Õo1oa wa npr:a. 
eoll"tau • .. 1or1a co oap1 t.l. aoo1al, 

UÚV;CIJ. l:Xll - A t!Wo 4a $o l.abor•, oa e&o:t.o. Gttlllltu1 Pi, 

4ori<~ nti.ru' ~~•ata :L::çortanO:ia Z.ixa
1 

... 

OCIIU'I'IIn010ll..ada en~• OG oot1ataa qu.a =!',Pl"'aantll:l. a •10l:'i.D 4o 

capital aoo1a.l.1 ll4n T~1r =-. doto~o por!6do, .:!.• pref~ 

o1a ocillo14•:ate crcc o coe«r.r''l::;e:J.t.o ao a::~:aro!oio aoo1al, • qu.a1 

Mo ae:ctlf;:o in:ror:t.or .aeo aal.ár:t.o z:;.ÚI.i.::lo, não loll'tr"apuoa oa J.te:t.tea 

da aict~t1oo 4& leç:t.cl.açii'io -ia Vicor, ac~o o produtO bruto •a. 
or:t.tur.:L 4aeo:l;a lOii:O c=o.~id'!lra.J.o l'a%'11 todoa oa t:úw; GCJ::Io'en:u

«0 oper&oione.l da ll:;:;;lro:sa1 • 1 ooco tal, 4111lut!nl."da r.ata q 

"'· 
Cl.ltt< •. :t;I.:. jjXll:l- A• e~;~ta.a Ão livrlhl•nta 'tr'ana1'.r.Nd• 110.trtl e. 

eot1ataa, daa(la q~a baJ• .utorU-aç(o 4o "od"l' -

.?II~o Ccaoo411ntc, Q preço "-• oa4a oot:., ncot• a .. o, lião ol.U'A 

paa..n: o :r .. ul.t.a4o 4p atlTO l!qu.Jdo apur.<!o tb llal.arlça, pa1o -

~4• ook.ll, 

ot/.o:..!r ..... XXIY - Oa •Ôoioo pod•rlo oodor puta Ol.l a total14ada ... 

4a 1111;llll ootaa • eatrt.nbo•1 cadicmta, o c:ouant1-

l'irtnto "-• alotoa que Z..pranc.toc DD.1a da :.ota4e do ot~pit.J. aooi

al., ApÓa o QUe, d.,.~lo :o.otll'loar por .. cr:t.to • Soa1ao!ll.da1 .u.
orSl:11nando pJ:'Ciço, 1'o~ • :;rrqo 4• p~e:-.to, PIIIX'a que ••.;!• • .. 
•~• 4oo aóoloa u:.roi4o ou. não, o 41ra1to da prot~;~:r-tnola ... -

4unko 4• 60 (aetJaenta) diaa • oantar 40 raoeb.t::lon'to 41; !lot:L1'1-

oaçio. :Jaeon:-ldo aate pruoo, um 'lu• haJa l!l.llf\1:toatoç!o da 't'Ofl'tt, 

411 4a. aQll.ialç;o, •• ootp, podarõo •or "t:Nna!ar14u, Cl~"«'t' apÕe 

a autor1Zaçio doa pod.er.a PÚblio v e • 

r..:..!t!t;UU XXI' .. llo oaao _,. _.._ 4• um 4011 .&.:toa, 1-rl 0 o&sJu

ea tJUJ~I!r.t.ita • e lllll"da:t.ro, .- :taoul.da.!a da o;-/ 

a) "' a ha ,.rtio:t.;:oaçlo a. ::t:ioCil.ed04a, o q1 .. ooor

rul i.M• itu•• i'U"* 'tlo~:~to, obtenha • aõJro'W]L 
ç~o da 11.$o:t.t>a q1.1a Xe~,pn:our.t.e:l a ::..iO&."ia. 4o -

oc),l1tel ue1al. • ·a »r~la &ttol'iu;lío do 4'.2. 
4Cl' ~in:t.co ,:O:.(I<Idcntel c; 

b) "' O z:"IIM\k.Onto do Co.pi~ • d<t:a:k ~E 4CJ 

11&c:1tt ta!aeU-oo ::.a4iantl a 0111110;0 4~& e::t:a, 

4e ao«do o~ - t<'r:.oo "-• ::.l.Áucula Vll dni.
oa e~.,:Ucl.,..l, ooeo, por ::ot:I.YO qual.u:c:r, z:i'o 

po ... ~••eu Da ::;oelecloda. 

:;.,{t;:r-_;. >:XVI ... OCornndQ .. l:.lpÓteeca ,PrCvilttu ca J.c'tra -

-b'" 4• ol&.u:.ul• e.Dterlor, •• ootac: o oc ~ . ..w::. 
rca 40 cóe:t.o .!.J.oo:l.d<t ~o pf!I,S;oa ao c:ÕnjUC"II n;oéTa'tttc, w ao 

bPriotro1 at:. 1:? (do~eJ ft'<:~~3ac ~1c. •=--U • aueaso:t.- / 

"noolto acrC•c1d~ .:!.011 ,1~ 4• ~ (clo::o i-Dr O~n'to) ao ano, o_. 

do • prkeira 30 (tr1T.ta) 4~t. çóe a e.,r<:un~iio à ::ociC'.ade 

tia w_t:or:l..zaç:iio jl.ld1e1al qutt parT.J.W :tor::al1r.U' U!:tc~~~ • 

O?l<);'&çitt, ilioJ.u.dv• ~u. & ro.,a=Uçto co;;.,pato:ato. 

::J:~~'I.J. XY.VII ... O oÕ~ •obrOVi"N, 0\l. 4 hC.rde!ro, ll.tttifio!, 

rã pot" e~~~orl~ ~ . .:-.>C~le!~c, no 4f'oorra- doa• 

J::l (trin'UI} 41:11: da L't-crto&ra da :r.lcl~&l'>o, ee do~:eja 0'.1 .Mo, -

pat.lCi,.">>:.r Or: ttoo:l.-.~odt. .~:é quo t.e u!t.::.c r.o ,Fro::e:::cc de in-/ 

, .. nt:J:::t.o a ~till>ll ll!:oa: beno dc1::::..:or- ,i)clo ~· 1n.e-.=~ 
ao in:vor.t: r11mto rc..-a te.!Ol) o~· t:il!D l~·r 11:, • ~~~~·:'l~çZ:o -

eUva c po~a!Till Q~o 1-~.· .. :~.oo' pe.·:mtc a :0011<1.:'.4•, :-radiante 

"' autoriEaÇ"!:o do ~·~t:':r l'tÍ'Diloo '!:D!'.OO::!to::tc. 

::.r.':<.i~1.".!..\ ... :~nn - o v..;n d11.11 co~o c :.uoroe, b-=. co=.o q\1;d.o-/ 

qU.OT of\l.'tlroa erêdi'too 4.:. o &cio retir1:.."ttt!, 1'!. 
~!do, 1ntlclwnto, j,nt.~ta. 1ne:ll!la:z ou inabUit~t!o, c;,uc :nio • 

.. ter;j,·,.c. ,-.nc1.~t;.t.oD ~--t-.!i:xa~o~, .corio ;ca.:o.c o::. 12 (d<oze; ~

tllçõec ~cllllo:.l.a, il;l.l.;.i:. ., ci1Ct;~1v;.r.. :::or<.CC~ doe J~ 40 -

1Z" {dot:t ;>or ocmto) C· r.uo. ;!:::! 'l,\1;:..!·!\lcr onao1 niio •• o(I;;:,'U.\a

r!o, .r>Ua a:r.uo t:a1tt ~·•· u 1=.;>ortanobe dnt:l.n=lli&li ao -

1Unda da Dlprodlitl'i:;O .w ~:.ort~ção. 

:::.:..:·.-:·::. XXD. - ;.r. ~i'Joc qt:.ll: !=..,~!q,:.t:z: .::ltr.rt.:;ia C:o.:::ta OQA 

t:· ... :.oau.i:.:t rv:.~~.c. ~c. vo:tc:.t rt:.~(.t.e:r.:.=do 1 

a .. ,:i#U. .:o Cll1>it:::.l '~• 

.:.:..~:-• .:.t. ~ - .~::-- ~ .:c.c.a.õu. t:c. c,.-t: t.:.:.t::l 11 cll':u~ &l1t!. 

r!4-.,. ,:.,-~-5. .c u.:v1>0:.~t":t .Coto c&:-.õc..~, q,ucr 

::t.ili::.tc OU~ Ct:. ''\tlllCII ltotl.:.L;,,~., 1 _,c1ta::. ~:- ~::.;.::. T-blJ. 
c.• do ;.c:r :- "u.::.t; ":.::t: :~.c -·1Ú!.o I...:' .te.:...!:. ::o -t..UI!c «.::. (~.za~ 
vt:;:u c:. !,~;.":".:.:. 1<--~ ·1- c.·;..~"' ; llc~!:.,Cc- 1 eon~H.éto• e::./..~ 4o 1 

~a.:_, • e:. to. t. r.w.:. õ:1lr. Ulilll.Zo• o. ltlO:ic:::.;to 4CL ~~;·i::. ·c. LO~ •.L 

'tl c o;n~o C~=.'l.:..ct~r. C. 4-::ib<-Hr.~C:o doo o.&io~ 1 ac~-.C..:" de -

p:-lvi.a • G:U01nta C7.Z-to.:!S;;;'"...o ~~ z:c~\'Qc. 
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:J.!::,:.l;...r. lJCJI - C: 1:\&â'u.~nto 4e &.ltcn~çio do contrt. to <t.OCi.&l 

c.cr; ••'-irwdo D~:c:.:cu-1.::.(1 •. te por aÓ::i<lc G,utl 

rcp.rur.cnten • :.:;~iul ia do Oo.,õ~.1ta.l coe~, • 

o.Jo:\lo.nt:G a.Seto à..1v;:.rc .. r.t~ ou aat.er.te, ooe.sU~ré do 1cst:-.:cento

da oltcn.çio '"' o1z:;matQ."lo1a .. p.ro ... r.1to dl. :.r•,u1Vloi,.Co1'to

ao órGão Jn!."Ql.ioo Ot..~J.''t•nW o rot:""lvc. .:.oc-._.1xc.1toa do• :l:11>1-

zoe=~oc:. 

~~1-:wl"I.:.·XICC.::::- (. t.~1<11 G.U' n6i:o o..ncoNuo coe. q,w:=lc;aer •l'tlr.J. 

çio :tdta n•c'to i:wtru..e .. to, :c.:d1.:t1:a deli~ 

n.o;i:o ~c •k1ot: r,!o:.O :rc,..«"U,,:1t..n 1111 ::aiolle 4o ocp1tal c:ocial., .. 

L..'11J'--4:t~a :.oe t. .. r.:or. d:.a ol~ueW..c anla:r.1uree, podvriÍ opt.r' 

en::rc. ow.tU..w..r, rw . .<.)C~w<l•.le ::::oJ.i!~cc.::a. ou C:el.e ~'Ur.:l'-lltl -

aec. <"(UC c:• d~•olva .c. ~o.l.ed~,.u, x-~e•• eno.~o ocu oe.p1'bl! o lu.-/ 
oroo1 do cor.!'or • .1do.;~ oo=. ,;,..J;. cl~~.o~.ou.l:...o 'l;.l •· ~:1:~::. ~e te 1nJ. 
~:.to • 

.::t.Cc:;ru r.:..rr - ! "ooM.eoido •o• aÔll:ioa que roJIZ"'aeJ:I.'t-.:tf tf~ 
:ca1orâ do oap1tal ooc:Ull o 41ra1to 4• pro-, 

~:~over, J::A4:1.en~ •lt.eraçio do oontnlto •oci«l. • uoluü:o «• • 
a&!1o aulpado 4c: ,;r-en T1ol• çio 40!:1 dOTC::-u auoo1at1v0(.. 

~...;, ~-;- - ::.::.:14era-ot. cr..~ vi:~:.:.çi:o clo:l :.uvfl. "to &H,2. 

e1ut!:.,oe ;:::~r• on e!'f"iWe \!.t oli~:...lo. ~"ar1 ... 

l~')• '11.:1; r lll..~.ar:. c!:.'!& >(1,:-:i ... laç~e• d.o co::.:.r:r.to" 

~«:1':111 eo::o .c: .~c .:l.á~ :.::; 

21J- !::;ltcr ,por 3 (~ca) ve:ec; IDCCU14r.e., ~e-..;. ~.::r

tl!'io&tiva po:;- ecer1~o, i:c: ~":I&:.Õ~ :l~·Ó: :. -

OGm'OOilÇIO 4e f!U'l 't:"~~ & :::J.iuauJ.a ":',:' pera1 

011 !'.:ln& :~cno1o.~lo::; :111 ~ucu!D. ::-.:: ; 

-tr)- ~c.c=.ir 44 COl'.!'!J.:·.çc .:(.c ou;z-oc' 11ta1~ per ~ 

~v:.bU1d.G:1o1 !~. GW::!:Cia pr-OJ.o~o.cle. ou• 

:õJilnl lt:SU l:~Zio oa~.t4o, ~r.,atro;-ão de orJ!•• 

t!& co~:.z.ta, eecc.é'!tQ, 1ni.~cde eo_ Q::: ,._ 

~io oÓoioo, p~'OVQC ç:o de d:i.o:::.!r..!!:.. ..,Il~e< -

c:lcc, 4ca:l.::rteli(:Õ:tcil:l oontinun:a c o.:;:;;:-Qc fD. 

to:. .a.~loco•; 

Gt)- "<,lr w o:.i·~ir-ut c.io tol to:cz. q,u• ;>)o::.: eo

loot!X' o ~c1oó.a-.o c &1tuoçio 4o 1lo,:-alidn'c 

OU ~cuJ.o,riG:&<io, O'J qua POtiOa 1· ;'Ol"t·.r 1•

::l,·.caçJo i. l&~i.l;laçii:o de radiodiíu.ciio, ou nEo• 

.. ":;(-DC.i.t::anto àa axJ.,~ne1u 1'o~~:;~ r"elo -

.. o4..r .úblioo ..:=cC..:...,:'1'Cet • 

?~}- o-·!t1r A :oe~Q:i:·::: ~ ;::-á~ica de Cl"il::tt Q\1 coa 

tr3\'tr.:;5o qu.o o i."l.t:.b'..:.i~ ~:'--;:; D :;u"t.~ie&. õ.o 

cF're~o. 

'!!.~.:.!'!.:. ::.:.\"' -' 011! t.t:'I.'C:rco c:o aÓeio c:.;olu.ÍdO ~o apura~ 

doo e::. b.:.l&c.çG de ç.ue trata a cUuGUJ.e. VI.õ 

o aor-lht~ão ~011 ';: !lOQd&' n:.olollBl de o-ont.e.do, :.eô.1.o.ntc dep,2 

cito no üar.:;ao do ::f(o~• ou o~o !01" aocvan1onta. 

::ll~·~r:... ;.,. , vu - c a..-:~;l·a!.eio eoo1.i<l ooi..DoJ.üin(' o-. o o:te c~ 

-..·!.l t~-o !.!..;.. !.!"' ~,oU..::. t.•~á l..,..:..ntodo o "' l&:~

('0 ( .. ral de ::Gei<u!~.:o, ço;.~o c.-.. J.e.1• (oóln..:o COU"' oa lucror a~ ~A 

j~ (lc.rüo ro~ . .:.r!~doe ou c.u...:.rt.:...:vc. ;po.lGa ootilll"taG, N' :-ro
r•..r.;.êo ~o c~ co~. 

CIJ.~::t"..A 7.-.:r.'\'l::I • .C G~Cio podç_á l:Olni;!'oatar-u &Qb!:-e o ~r:.l..A 

ço t'cntt·o ele 30 C ~·int~~ i d1u 411 oeu CIZ:OIIr 

r.r::~t.to • o r.i!;.t<e!O "q_u.!.n..:.C1·l a Sl\lll ~ovto~iio,. 

;::.!.··.··;..!. J..:..:;:I:: - \o- .:.U.tl.'1bu1çto de: lucro& •=* ••~':'l"tl rt~.~~t.G. 

<!:~.~ qu&Ddo T<JrUic..r-a., a -oeocidaJ.o ·'o -

c.t. ... P.:,~r a Jc&..,>e(o:.& 1.~.i.&:vg1.e ou q..LC 1:1 .. ~1qut: o !unol.Oi!lll.•<mto 

-!;:. "'.::t:.ção. 

- ;. c,)Cia;i::.l!o ~or 't.>..loa aa aauo aÓC1011 oot.~A 

tce oc <>'W.'l.o;t. ll o..,_.:..-rir l".I.COX'Oaac~r.te ao -

~!.e, :ncu.la::.c::-.::.oe. r....r-...:... T.\.,u:.:t';.CII • rBoo~~ •• .laçÕ!!'a q,u.e l..':.c fR. 

:C::: ~c:it:::l&. :pelo ~u<:.cr·:-..::bliço ~;l.oell".t~.t•• re:~:c.ct.a .i ra~1.o~1-

- .. c; &..:e!.ot. t.x........:c. ot~n.•.col::o;.:-:':o ~ac a~;u:;~·.::;.., 

~o&. coe:.t.U ;.elo ••.:ua:~ d:1r~to doo 11v:-oo 1 

J.' _;1'\.'o:. c ::..;;::.:..;...-..te-a ~~~ a ~;,.a;.do _u,..,o ;..reça oo!'IVen1~g~.e 8 '-!õ. 
.:::_-?~·,r:.te .• c·.t<:.:.... ~-J.~C::~~a,;ie. ll.oe ..ltioa (;ll!%'(:n'C.8o 8 ou'tl"oa o~ 

-:. ~·. _ -· :=: - "' J::.!o:i.) "'""' .l.o ..... -..·!'""""c• da :Jce1ec!:::uJc ooo:r

l''-rl J!.l d&ta 4:; ~c...nc.'tU:I:'a do Jlrecent-: J.:.li, 

4& aar0 oonc .. a1BC.Ú1a ou p•r::n1aa1ol3.Ú1t. 4o aard.Ç"D- ~ rac51o4:t

tuaio. podará !al.hrar o pr•aanto J.nat:ru::ottto aa:11 naoa&~~:idada 4• 

pr:,.a autor.l..:z:açiio do -<Oder HÍblloo ::Ono•cl.atth. 

ci.J:o:::c·u :U.IY - Ca oaaoa não pl"STiata. 110 praaanta 1.not:n.~:.anto• 

aario raaolv1do• da aoOX'Clo co:a oa 41oi.'Ce1"C.1Toa' 

1&6;111& que raf:ll,lam o :runo1on.&.;t:ento d.aa :::oo1adada• por .:=oua 4a 

z,a.pcneab1114ada I.1.-1t.lldo. ... &l.oa q_ua1a & :..ooiadada •• ra&,erl, • 

pala le,~;ialaçic q,u.- -d1ao1plic& • axeouçiio doa aarviçaa da :n41~ 

41tUaio • 

Ol.~::it:IJ. Xl.V .... Oa' aÓo1oa 4aolar011 ~lU.• ,nio utio i.D.ol.ll'&O& 1ft! n1. 
tti';WII doa ori;;.ea pr01vU.'toa cr. lei qu• oa i.t.P•;a.t:~ 

da SJ:eroar at1Yidada& ~•ro&llt1a. 

l.•pcor •••1.::1 oc.taro:~~ juatoa a oou'U'a::.a4o& 1 da 0,2. 

= acordo ~::ldara~:. c!latilocnt'ar o ,;>re&acte 1notnl.:.aota a:;o "' -

(o1.noo) Ti&a' de i,clal t.e~ • tore& 0 1?-0 -anvarao da.,J.2 (dou) fll. 

:U:..a, o qual 114o ,• t.Giuldo contor.:e0 aaa1D.a:. .:lw:.t..::er.ta oo.= •• 

6007 
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'141•~ pn .. ne1dlll. •Ml.u, JIU1I q,ut~ produa • •t"•H.- 1!. ..... 

i•' 

~-

.i~· ,• . =~ ;,;. _L. 

l_ ::i.' Ht·Cl:VItAlD. 

I 
'tA."Ib-""' '""" .·~ 1UICI( 

....... ·•t.'«> . 
~;:_~ .... _ ~~ ...:. ... 1.l!Jt0 

1 ... nAHSHlSSOil Pli.INCJPAL 

1.1 .. fab:r1e&nt.•: tae-80C~ IIP.ClOIQ.L ~ CZTltOfUO. L~ 

l.Z .. 'tipo e/ou aoddo: JtrA.-lOGOA --~.g~ oon/t3 

J .. TUNSNIS$01\ .AUXJt!A1 

z.~ .:. fabodal\u; 

: •. 2 ... 'tlpd" ~/ou. .·olklo~ 

3 .. $IS't'E!U. IRRAIIIAWre 

3..1 -fabTiCaRU: lm'-~ 'l'tCXlCA. rAULSID 1!1/A.~EI.C:Qc.. 

:s.z .. 'lipo a/ou •odalo: lS./1 

puto .. f :;pt J 1 • mtllht? de 11!!1 
(loeat ) Uaul 

~-42 

'tllado •• v1at.a que a ent.1dadl!= aiii.o 

-1n11tru1~ cem.ven1•nt.e"""nte a''"' proposta de habiliuçio ao El:U

t.&l n9ZY9"tJ'"?, de .(~·IT. f'P', ctl~J:uoos ot!c:s.o para evcn-

tu..l aproveçio, form<:tando u · exl'iJÕinciaa ne.raaaãz:iu;. 

De aé.;rdo 

ExpotÇa-a<l: o oficio~ 

l 
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.... J2!ú ..f1./ .. 
Do • DlPWJ:' -..gioaal -4Í' DENr.I:Z.. .. Sio Pculo 

~ 1 aua C:O•t:a• 55 "' con•oJ.açio • 0130' .. lio l'ald.o/SJ' 

Ao 1 &:r. Dlr-tot' da Rl4io c:o.unte.ção M')'1ond a .. eo. ~ 

...__ ,. ColieJ.taçlo ... tu 

Jlia.f'.. , ~ .. o •9 :znoo.402UI/II 

blativUIIInte .o a:dital n? â.tc/811 qu. 1r1•• • •-CJ.
çio • •Xl>lorcçio <to ... rvs.ço de rc&od.t."t:ueio •o.norc tm onde -'41• 
IIC cid.cS• d• !lu~. E•tc4o de Sio P•uJ.o,. ~r•-noa tn!onacr . ' 
<JUe • pr:opo,ec ·.,.~•enud• ~ •••• enl:.!àad• foi enau•~ pot" • 

••t.a 0-l.Ntorl.a Mg-l.anal. tendo aldo ;lulq4àa in~l•t:a deYi4o a 

!&lU 4d <:erUdÕ<u~ de qu1t..cçio com a J'u.att.ça 1!!le.1tol:'clo •• MDa 

de Ull>oll o. dtr;l.g.nt.e•,. conto-=- eub•it--1\ 4.3 d•• ~çôe• d(l. 

z:diu.l.. 
Aa1l.111 ••neto. no -pr•:eo 4e 1.5 (quins•) 41u. ccatedo' 

4o ~ot_biaolat.o d,(late, clll,..r.l •••• ent..tdalta. re-ter a ••t.a tl'1zwt5!, 

ri• Jt891on.al., • 4oCUDOatcçio a.:.:i.a& -lleiQQad•, •up~inM •• ~·
l,h.u. .1Ml.c.d.u. 

O nÃQ -~-nto •o·a011.:it.ado.- no PZ'•lto pnyj,•~• 
s.pl.1~i a 4 .. c:L.udf1~çio da••• •nt1~~. 

H1NIS'ttJU0 111\.S COI'IUNJCAÇtiEi-
Dtf-Mt'rÁM!:.N'%'0 HAC%0NIIL DZ: 'l't:I:.Z:COI-!Utll'r ·,'(h:s 

D~IA REGIOAA1o t>O D!:M'l't'L DI .sl.O • ',\ILO 

Xnstau);"ei, n••ta d· A 1 o pro.:e•ao que l:'e.::et>.u o 
:n(il!loll:'o 291pa OO??SG(CS i l'l~•ta 0:1.::-et r.La, c:on oa•docWW~nto• 'que 

itll.trUOI'II li proposta d-fi(QTQ OQTF)!'"U 

-;~;;;::;;;;;::;.;:~:::= .~r.,l exec-uta. o •ervio;-o:~ do Pld'oC' , ... - ç 
ncrs rtr Oml' HCrlta no:: te=o• ~ Edital. n-:.~.QI.._· A P1:2 
po•tjl COI:Iproon.do. ~ fc-thac nWDe:' ,d.&a c: rul,\E:.i.:ad.ac. 

t>~l&ro <:ue pro•ea, .::•1 a 11:111-~eur-açiip do pr•••nt. 
pro.:•!'IW • nanln.:.rn :•pjlro t ... r.~ • tazer, : 

., 
b ..!L:..~.2.LJ...!·~ 

ltitVIO 0tU'Nt4L f.T'0'4, St~decladt ee»U.t.t:.tló-44• po.t CtJ.tU de .t&4Ptl,! 

4«&.l.L(cl•ác Li•itllJll. co• .iidt. c '".o o1« cllicác 4t llli.CtJ.&~ E.&.Ccilo ár. Siitr 
l'sulo0 ã leU.Il Ad'tll«.t dt II«UD4 IIi' .11J 0 C~lldt«ilf 410 fii'.C dl,olpiic O J:tc• f o 

de tc:t.u A ~ t~OCUUENTOS U:U.TJIICS I ElttiPAVE - do f!Utcl d 141/la~Gil.dJJ 

~,a .. ·alt.4e dtU Co•a11leaçiiu; pu!.U\:«d# "'" :P.lâ.tú o,.tc.i..t ta V•ii" de '' 
.t& CJIO.&tO de J.tu. vc•. •u.l ..up.:.ito•cauttc • .u;u.c.-U;.II « ll.eua t'lcelê!!, 
el•• 4e .U!fn.t •411:4«.\ uallill•<~. t"~ ,.upo.a..c.c pot.tc cueu_;ã.;o d.o• 4Cll~t.Lç"o• • 
.tetUoct.c:,r.uiio UllO.U u; 0~4& MUi.~ •• l.i.tt«4t. clt illl4.(H 0 f4:t:ado de Sio 

J"4<lltJ0 l!iUJ..t.o!:dU«IIb""'&l 

'· .$1to<tvl;.o ' OWA I'!PJI. 

'· Locct I&I.Ctt.•.$f 

'· f-tt.~UêlteJ.a ,.,, 6.flt 

'· I'O.tr.lle.(c • ... 
•• u cw 

'· S.U..ttllt<t ,l«.41ll._«ll.tt t .ddcU..tc.el•••l 
·s • .:l -..U:u..u: dt. ToM-r. • fU:. .. CcplÜ.C .. z"..::"o ct.l.s.ido • Jll td'l.ulltq J ii'VI. 

1. Hll'Jtli.t.io Jc. 'llllC.l.OIIoUrUI.(o r ltill.i.-t11~11 

A S~>olt.da:dc, po11. 4cu tliJttt.tDII: •hi.tll «u.!acd<' PE"C:U.RA • .tudc Ji 
c c.u-=.u.;t.cut 04 4C.Jtv.l.ç04 pJr.c.ttad.!do4 cu-PII.i.•do -todM ot4 t:.~.igê .. ci44 jud4 
eo-Ug.o:l, .i,,r;., 1!0'01<1, 4o<t u.l.e.t. a 1111.-\U.e.t • ato dt 4l'U.t<l1c!J&, .o: l!b64:llu«" C4o 

t.U•, Pec.tt.ta-5, ~gut.r::lltJt.tcr4o, Po«fi.'L.iúo Pcc.Uõu e Ucr~t~~U e• V.l.JOll & 

ou.t:Jtot que· uit.Jttllt « vlg4Jt, t. ur.r.otcclu 4o lti.&l4oti-.4o tl.u 'CliOIUIIIltaçiee & 
1 

dt .6eu.t- ft.,ILi.., iJtgio4 .6Ubo.tdi.aado4; t. •c.l!lUuo• i teg.<:,ts.yio di. ul.i.O"df 
ju.6âll &11 jieA&.t., 

Tc:.t~~l141 .. tcoa, 
l',Pc{&.t.i•c:~~~. 

Rii'UJ(ll CIJEIITA :.TPA, t• ei..Jade coJW.t.Uu.lcla .a.:r. '"""'a tl<t. t.aJ.,ua 
.Uda.t« li: c.o:ec::cr.çi(t de 4~tJtv4ço4 1ft .-aJ4od.Liu..r.iio 4DKD.t« too 001áC "'á4e1 · .; 
.cJ.dadt dt Z:u.to4o, E4o.tltdo ác .Sict l'.auto, au .t&.t•o• do Cdi..t•.t ai' 1.4~"'· 

do .W-4~tU.tilt.l" cl.u Colllu/Ucac.õu, puht.i.ccd" u fl.l..Í<t.(o CHc:..llll de U~t.!io de 

u de cso,.to dt.l.ftl, "' "b.e.ê.vtll.., .tc.g•.tolutr., o 11to dt ou.to.tgll ãc #C!! 
-.4-uio do-5 4tllv4çu 1'4tlt.ll4ido•, dt.vt.cê ~"c.o.a.t ca C..:d<tdt. dc 8c-1.t"'· f! 
.t.l.d.D de. $io ,a;u.t"• CWIII'4.-ÍIICf(l (1 u.g~ll.t.C. 4•-ti"""• ~c luAciD•uocA(Ot 

, 1 O G l A M 4 C I O 

Uoro Ot1fll1At LftiA, •tdua qut 61 n"'"''""'t' • cldo-u- •u 
P"-"'"-"(;la llt .l.Ai.,u«tivu. ed'~r.ccelocc.e. • •• 11-lr~e, bc• t"ll•e • &~u.Ulc& 



L 

.-"Rmi_FPorP~~-;;'<'"1<~1' ""1TI':I~U h-.tt 
... ~,.,..,..,~.t n-0. -~-"'-"n~ .. ., .... -op:r•p~~v 'Pz>P'n'"~ » .-~ .. vv '~':!""' 'fõl2,"'~"~-"~'~'"":l np 

:>)'ilj~ifli?Jf .)p $-!~"'ó!:~D~It" :Prii?Jolt P .M)l" ~1':P»~171or:)'\l"" "'!'~"'1<~:1)'':1 õiW71'!V';III, 

~''"~T~iõl 11!!!V lf ''O~~S' õl t':l'lflf:)'~V"f!J f"'l~f" ""G '~)')WQ\Ig.IIIOõl 'llf" lpTip'J~Õ$ )' 

t~tr. tnV nnsnrT.) 

• "7~1 "'P .,o., 
'??71'tJO'?P To t'3pll','lfõl1'lj0 O!lr~t" ·~!~~'tf'1p D'>'t., 11'0~ .IJ"'t!Y1''U~'II ~S· .,,..,, 
">)., .. , J'!'T'tll,.-~0 710 Cl!t't'11õi>IO';I -.p -.h.:.:;z-110 ';lf' OTJI ~ ':f?"Jt).j-'fp '7-'!Jlil'õlj",Ufll"] 

np .l?""ll''?1'7'11' o an~ • .,. lil;-»p- p-p ""?7l<'~'" " O'?'õl;!ll7 11!,,2" npzop?;\J')ll .• ""~'~" 

-, 'Jp'IIII~:V)):ô.IPV?' .:.novtl 11'0d liJ?11!17fl ~'11)' -,'lflld 7P!"Ill'"??t''AI7';1 l JPtrPõl"f',.;tS' 'f 

T.innó '11nsn:t13 

·rz; ii" """'~»'li ~p »IM~PY zon~ ! ';,7JJ'P4 O!S" )p 
·~plt7t'.1. 'ro".;rtrf ap õiP:PP?õl • v-:S"J..-"IIPII~ oaoõt >~'!)' Jp»p'II~II'S vp n-2, ~ -;op·n· y 

"tiir:3:llllT nnsnv-, 

'O!'t'llllo.Sl:';l 1t'?"'f'!t''l"''lõi3U l:lllt' 11' ';I 'Pf" 

5''1/IÍIII'I 11p f"Oii'I<:J:;>'II'i t';:>p 0!1:o>n;:>ó:nt' lr 'll>rl'O 7:D'?'::O"JIID::O ,pzop;.on9 1>1l li' '-'d11'a7 

.>lllt"alll 01:1 'D~I'II~"l)IMO'IId 'OII'r,tli'II'\<::O'Io'lf 'jo ,)"'?'J'l'"""CijU?' 'J':II::w",q-71'!:0 'tul?'?~õiRpa- '1117 

~lt'P:> 'llp f'O"""VIio..-d 'llp D!;Jv6J'nn1'P " D'!_'ll'it' '.:.!'111j71'0?'P::>! ~p 't0~'1'nV11S t'OJt 
.,·)'ll'llonl-nhll "n'?'JI:I''?'??11? 'll'llb ·~'6"! ·;op ovqn~nó -;op 11 '~~!:' 'Hl.'ZS:"<>• 0:1 

~\''ll"»(l op 11$' -'67:1'V1> ;:. .IIO'll I)Jlt\t!!::l» ';);D ':>p:DJt'lo';l'?OS flp t'OU·)l(dl:'J tll'n7?"J/90 't() 

'fQ.l'li'l!iiS'YTEiSil:tl~ 

"31Yti?l1 "'!~tl7t7~,,. fiP a ~l 'OJt .,.,.,~ 

»•'n!~.P::or\lnlolo.) ,.,. "?'Y!)''t111'7K op- »?"!ll'r:t o!_~tr:~:~o)'nll' ~~~"P?'P~II '}'ll:>?ao-n 
'DpiOO 'li "Pl"W'IQ :rp110 'lO!,'I'1'11'11J'))') f"ll';lhlol?' , f'Wl)'t 'llpVf'npGIII 'fly.lll!l'lbn"' •li"JP 
!• IIJJVO ,p '11111111 '~>r'llfl ., :IIVOliOt' 4!f'I'!,:>:JI07J11t\r :>p T11~;>'1111'1o,. 'liJI' ;:>!~7t;>'ile"'ll 1J 

~l»>F'n'l7"71 ",.""' _::::w-117 11 'Y4J.1 1Y..t/UI:ti.O Ola~~ !!;-11t'-v»lf1'>0;0>1,p lpl'pa-~;:.; 't 

'tltlllWt.t Yin~ 

:,-aoq 
'i,. '& f'll!!:~l"l'IIU 'lo f"P7'IIf"11;"7::0 ,RJõiiS 
fQP"!ia"~< <~"!_'ll)f" t'Dr;>g&1u ,.efn:> .,., 
ü:n·•r:t JP'OP?'l'?'J'Poi'VO"nlr 'llp ,_:ro:> 
-..od l1>'r.IVIIIII~ lpwp:>J'?"$ •on'~~'~~?P 

"P vW\Io' "41'fl,lll ll11 11 ''7" 31f711'1o-

·~ 

~OZ•Sl.l"~tl'"'lt flll' 'llllt' i.Jffld.J i!p 'lo G7tl114 
"l!S a-p ;:>pP)'4':f tJp 173_!7'1';!4 :>~'"'1rnhs liP 11':!'\'11'l'J'\<:!-1IS' :oop ill!;; 

;;nf?7"1-;Dt ,,p ;:>l'fll'?'1""1 .:o1u »;D:fo'adn· ·u,.·a_u·s ·J-,.. ~if: 
.~Jlll-p')7\11opt :0)) a1 np;) 11'J> l<OP1t:n'l7~ 'tU ,í'k 1'Dltl<•S. ap 11'11111 

!p.,. ""l !"~Ol'IID& .,!S ap ;;op.,-r3 'to:rna ,,. a,np:no •• flfJ 
'i'!1']')Y.Op 'J 11)"0,D?'t?~ 'õll'IIJ'Toi:V'Jllt.?~ 'Df"'t7:, 'D1t?':JJTb"lt1f 

ru#u•·n;·sos ~~~ qn :UfiJ.D ,, . .,.,. 

.ii-..t "!.S ;o;p tJJill)'t') op »an'1!<' ,..,,.,.lfni!:"JS ~tp '?'ll""'n:>"JS" •1' 
"!:~l>:I'?ITJ"11'tpl 'õlp "~nrvi 07"Jll 11'JI?'P'JII11:"J 'tOl- "Jl.t'L l• 
:l~ 1-P:PPl?ll''llpl ap :Pl'J?:!:Io 'Pp "W;:>p:Ph'Od • UJ: 6" I'IIJitf'?'ll •'!'! 
~;ty 11'>101 ! '07>1:P<I 9!S' "Jp Gp»l''ti '!dn.t 'õlp "Jp:Pp]'? "" 0'/1 

i"nr.oo'?"'o;. "J »"zt,.prn .. ''~~'"""'7P"~P•• •op-.n:~~ •o"'T"l'rn"v 

'llYiTif--riiJ'fli'I':L 

Pan~y Y:l3S'11ÓJ 3sot ~vnr 

~u~u• ·ou ·u t b"~~ qor ~nnc:l ~r a .,. 
~· .. o!s "P op•~·f") 'Op :to:onq!!d »~11•11'~hs •P »T""P)"''I1r:tas 11p 

Dl!,'!I:P"'?1 ?'l'll'loP I 'lop 17;n'117t'11 I 0)'3d l>;p)'pad~:a- • ~tl "J 11 • t .)11 

D: !Pl>JI;?IIl?~ 'Jp lil7l>P~J ~p '\<'Opv;rvpd ''iii, ,tll *""6rfra_ 4'?'11 
1i:t14V •"li !.·. 'stm<c O!S ,p OJ>lll't'l-'!dll..t ~p-'1p1>jJj':õ ;;~ ~F 
»nT-1'?-0P ~ -;o;MJpÍ"n-. ·~orn,?Porp-., •apn"" •o.,n77,.1rl 

A(~ 
OüitWütYI'iTJ:So-r 

lYl::tOS OlYXLno-::1 • 

J L .l t l 

-""'t~'l>:; ap Clll'f''~o "'P. U '"D:n"'J!g 

"•l'Vl'IQ'nlha·.o~ 
.,,. III') f'0.-!1';1.1 

''ffJU"UI»'"t~U 
1w orro~:ID"trd n n-v-;onl"d ~ li'P"P)'Vnf • ro~;r:rno,. "ofrod o~,-l 

"4S"nnc '~~'"' ;:.pto11ff1'6~tr ~ll')lll>P?"''-;op ?"',...•s- .,2"Vlr7'IO~ • 

10Jt'llli~'IIU1td'll "•?V!)'n\?'t'il? ~'lt)-.-.. 

ÍÍ'ô!CIJ' lP'rlt' VlP:Z,M'III'J7d•O-:t 'lil$'.1 ';ljt J!oll'an"Vd! 'II:Z,V"JIInll'O~?'lld't.,._. '.a" 0{SJ/tfJ 
• b11 Pm3} 0)'1111'd O!S 'JP' Opli:J:'f':l 0-tO):Wi "q "l!JllPII'J'i '»"11 'P:n'!• 11J1110 •"» ft 
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. 
2910000221

-vua ~st..UX"•1, .neats <data, o p:coeesao qu• ~.c•bolou 0 
aclN:t"O , llel$ta Db:fitto~.1a, coa oa· ~eUII!en~:.os 'iUft 

1n•~- a Fgposta <1•~ l':D-tlAA Nk"?\Q! !E ~w I:zte'= · 
- ~r• aJCoecut;~~.r o serv.s.ço ~ õti.f~ S:lrw::n 

•9PnJo'i:4;• IUI• t.enoos elo Ed.1tal_n9~-2L_· .\.;~ 
po.q.. co~r~px-aend• ..!!!...__ tolbas rtUIIItn:acla• • :c\lbricadaa, 

EXXt. sa. 

b.cl-.ro qUe prea~ncid a 'iil•t;.p.un.ç~ ·do prn•nto. 
. Proelt.-o , e ~•nhllll reparo t.enhc:i a .fazer. 

KIKIST'R!> 00 ESTADO twl COMUKicÂçOt$. 

SR. I(INIS.TIIO: 

Or.a:antza9io lCJ~~>.~ra N.J.I.sya C!e Rediodt:Cueii.o 

Lt.da., tn•cr:t ta. no Cacsa!ltl:'O Gerel CSe ContrU:u.1.1ntes ·da P,! 

cent:!.a aob o -n• ~0."126.3"16/0001-07 csevit:!.IUiente,. Col"lsUiui

<t• da -ton~~a de 1&1 c o. ee<te e :t~ro à Av. 18 de Judl.o n• ••• 

357, Baet~s. Estiu:lo de Sião Paulo, tend~ t.o.•do c:o~~;;1111en- . 

to atravéa do Ihàrto oisct"al ela Untãci de 16/0â/8$ do· Edt

ta_l n~ ·a"'"'/&8, 111-.r1d~o publtcer po!r" ~eae Ktntati:rso >:onv1-

dando oa lntar.aaea na .,.;"~iio do 11""".1ço "4<1 ft«d:to<lt t\&

sio SM~ora •• Onc1aa Mét11•a. na loeal.1dade da Baetoe. Eeta-

4o d• Bio P"&ulo·cmde e)l.111te a 1)011111b111dade téentc• de Ulllla 

~•taaorlt. ea oOnd'•a Miidta•• -pan o;.e-rar no canal e1e 1"17o Jafz 

cO. (1/ 25) ltw de -potên!:l1•_,Por aeu d1retor, ,tn:tra •••1n! 

do voa 0.1zer que deaeja O.lteeu~t' tal au•v1ç0 a que 11e c:Oft-

-protlete deoll.tl qor• •tendt'r •• elttaêne1ee lle ol""<l.e. tiienle• 

ou jurlr:U,ea, qu• lhe •• :,_ f"Or'll.ubéhts pdo p·~dOt' Públi()O 

cÕneedtlnta. 

--% 
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<llecl.ara atnda que •e coe 

rif' oa acua Pf'O&"a••• :t'nror.ativoa, ~du.;atlv-
• c:leb,2 

ao vivo 

l:Hia c:a.o • publicidade coa.erétal c, o eerv1;o noUcioao de 

for.. a contf'1bu1r pall'a o deaenvolv1 .. nto da naçio, etra

vie do aperfelço ... ento 1ntea.ral do h.oae; b~u1la1ro, obat:,! 

vendo entra outroa, oa aeauintea cruértOa: 

a) - Pref•"ncta a t•-•• autore• e inté,r 

pretAia nacionels, • fi• de incentivar a cr:fattvidade do h,2 

an braa1le1ro • o deaenvolv1-nto da• ~:apre••• produtora• 

nac1onate, e011 a ooneequante -!lltaçiio do aereado da treb,! 

lho•li&ado a t.od .. •• at1vtdadea arti•t:tcaa; 

b) - Jlaape1to àa dtfere:~H:hc:ÔC!a reaton•1• 

da C\lltura brainetra, proeurando nladona-la• •~" ti 
prto c:ontexto1 

c) - Manutinçio do elevado "nt1do 

.an.l a civtco; 

vâncta, na publicidade de principaia étic:oa indta;. ..... da 

à protaçi.o .do RÚbltco e do conaua1dor. 

Aléa qua declaril!•: 

A proarnà'ção atondC"r. à. uttpulaçõea .do 

Jleaulamento doa Serviço~ de Jlad1od1tuaiio, ••ata COIIIO do= 

aruao• l.l e 16 H 1• e 2• do Dccnoto-Le1 de 28 d11 fevC'NI!.!, 

ro de 11:167, a da• Nor.a•, Intera1n1ah,r1a1 l'JI 568. de 21 de 

Outubro de UliSO.., 

Terwo c• que reapdtoa&J:~cntc:. 

Pede nerer1•ento. 

co!IT!!ero sgcJ'eL 

Tll[O J:IPIUifA, tlra•11•1I'0 1 wlúva1 .;dlee, 1nacrito no CPr/I'IF •ob o nu• 
•sro oo,:.t:n .. 6eii-20, P,PI'taoor da Cad~l• da Jc•nti.dada n• 702,.t2'1 re
ai.a•nta • Go•1c1li•do a Av, 11 d• junh11, 'S' .. C•ntro, l••toii..SPI RC• 
•t •.l.f:S:.'fA, tu·••1l•l.ro, c•••do, engenh-dro~••cênica, 1n•cr1to no CPf/ , 
I'F aob o nl tiUI,4''"'se...a,, pprt•etor d• Ccdul• d• ld•nt1Ged• nll 'l,.J7' 
TU, r•aidenta e do•ic:Ulaa• a Ru• Berã'a do Rio et•nco, 'IS,, J•rd1• 1 

Cer•J•iraa, l••tu•Sõ>~ lllNt KIKURA NIIKAYA 1 btadhira, ceeada 0 P!iCO• 
l•ga0 1n•crita no Ci>f'/ltf 111111 o nD OlO,EI76,III•OS, JJO[t&IIDU d11 C•du.la 
dll hlentidalla 111 1.S27,16S1 reddunto • dD•iclli•d• • Rua llarã'o do u 
lUa ll'an:o, 7'$6 0 ::lardi• Cer•j•lr•• ... •••tu11•SP 0 con•tltue• 1111tr• 111 a 
n• ••ll'lor f'Gr•• d• direito, ~ocledado t:11••rc111l por quaha da ra•pon
••bl!laooe l1a1tada 0 ,ço• • fln•lidada d• ••plorar • Cunc•uii'o ou P•r
•i .. aG ~:~u• ln• foJ_ outoi'Q&!!e p11r •to doe Podere• Pui]Ucoa0 para .. prea• 

!:! .. ~=~=t~::t!• c~:!!:~~~~~:::, s~~:!:~ ,r.e~;!a P:~~:. •;~]!. e ~~1~~::c!: .. 
riio ragioo.• Pll•• cliu•ube • condiçÕea a ••b•U 
~llllSllt.• PR~i'I~T~Ar A aoohdeda O•no•1nu·••••• •ORÇlHlZAtiO Kll'tUR,_ 

ZUU: b,. R bJ .. .,JfD!>lO L. TOo\•, tendo toro • nda na ctdeda de ll .. toa 
ii ••· 15 á• junna, )57, centre,'B••ta• .. t•t•do de Sa11 Paulo-SP, 

flnÍorato lfnlcpt o\ aociededa f.d•ntlt.Lcar-••_., t .. ~. coe a deno•1nl• 

c;:o fant••h de •JCQ.IIl DlruSORA IIA5TOS11 

Cllusyu. SLCUHO•I 0• o!:IJath•• e:tpnaao1 da •ocl.edade • de •cardo a

e q"• d1e~>Õ• o lrtlQo 'e do Oear•to:t n• S1.7'ii'S1 da 'l da outubr• de •• 
UU1 qua 1n•tU.u1 e R.vuh••nta do• Serviço• d• lll:dlodltueio, •erio 

e divulQaçã'o da flt'OQr•-• da carat:r aducaUva, cultural, 1ntor .. tlwe 

e J'ecra•tho, PH•ov•ndo fiO •!••o t11ç01 a pub:lcJ.dâ'da ca•ua1a1 par• 

aatt•fazar o• ancargoa da •~~pra•• • aua nec••••ria llli!Pill'l•ii'o, da •co:r-o. 
do caa o• ll•itaa t1aadoa a na• fe~:raaa ••tabelac.l!Saa •• l•gialaçio Q 

peclr1C11• 

ctlusuto\ TEIIIC[JRA~ l aocbdads : conat1tu1da para _v1g;ncia por pr•zo 

1ndatera1n•do a auaa atl.vidadaa t•l'io lnlc.lo • partl:r da dat• 11 qui 
e run.t.ti:rlo da• Cooiunicaç'D•a dafat11' o at110 de outorga da Cone••••• 1 

ou Par•taÜ110 •• aau noaa. 
Se nacaaa:rio for a •u• dlaaoluçi'o1 ••r;o oba.-ntadoa •• dbpoaitlvaa 

da 11:1.. 

cttusuta QUARTA I A aoc1adada ae ca~~proaata por aaua aócioa1 1 n;o efa• 

tuar elteraç;o na~te Cont.r•to .. social ••• QU. t•n~• para 1•eo !ido Stll• 
na a lagda1nta autorizada previaesnta pelo• orgeoa do ~J,nbter1o cr.a 

Coaunlc•çCiaa. 

Ct.CUSULA putJCTAI Aa cotaa npruantatlvn do Cap1t•l Social •• ·~ ti 
tallltada, pertsncal'io llactra, a bra•ilelro• • Po 1nel1an:val• 1 t~ 
UCiOI'I.Va~a, dh'•ta OU 11'1dirotaalnt.e1 a .. trangdNl 11 pla&OI Juz:ld18 

c••· 
ct..CUSU\11 S(XT.I.I Da od•in1atrodol'aa ••ri111 ttr•dll1ro• nataa 1 a· •ua Ja 
we•tidura fiO cargo podar: ocorrar apÓs hav•r•• eldo aprovado• pel• J\L 
niatér1o dai Coa6n1ceçÕea. 

ct.lusuu St'IJ!?AI A aoe1ad•d• u obrlg• a obaarva:r, c" r1gor, qua •• 

iapâ•, l•i•• Oecrat11a, Ragula•entol, Port.riut • qual8qu1:r d•chÕ•• 
ou da•pacl\o• eaanadoa do PUnlatiÍrio doa Co•unieeçâ•• vlgentu • a v1• 

9ir, r•hrantea ii. hghllç;o da lad11Jdif',ul:o Sonora •• g~rdo 

ct.tysut.A OtTAIIIII ~ •ochd•d• ... eoapro"!'•t• a •anter •• ••u qu•dro de 
f.undon:rio1 ue nÚ••I'O a!nlllO d• ljS (doh t1rçoa) da aapugado• bra• 

aLleiio• n•to•• 

Ct.lusUtA NDNIIt A aochd•d• ";o p_odar: •••cvh:r aervi;o• naa d.t•r eaa 

caeaÕ11 ou parahsÕa• di Radiodltu.:o Sonora no P•l•• alê• doa 11•1• 

t.•• fllravi•toa pelo Artigo 12: do Oac:rata-t.al nl 23'• de 28 da t•varel• 

1'0 d• l'P61. 

tt..Cusw.• ot'cntAI o• Capital Soclal : da Cd 2,500,.000,00 (Doia •llhÕea 

1 quinl\•nto• •11 cruzado•), rlpr•a•nt.ado pur 250,000 · (duz•ntoa 1 cln-

quenta •11) cot.••• c•d• 1111a dll Cz:S 10000 (claz cruzada..), aub•crltal 

pel•oe 1Õcio• na 1'oraa que aa OI{IUII ' 
COTISU ND OC COTAS Vllllllt E11 tU 

" o ltlf'IUI'Io\ ns.ooo 1..250.000,00 

Fl.tN( NAKATA 62,500 -us.ooo,oo 

lONt Kli'IUFIA' N~KAYA ~ Gt':lQ2!2.21l 

TOTU• Z~2,Sl!2 l&~2~22~ .. ~ 
PAR.ft:;Rilr!l 6NICOJ 0• acGrdo co• o •rti;o 20 "ln tina" do O•cr•to nt , 

),708 d1 10,0l,l'il'l9 1 c•d• cotht• •• ruponuobU.lza cala tot•lidadl 

do Capital Socillo 

Ct.lUSlllll llt'CJ11A I'Rfi1CIRAI A inbjtdhaç;o do Capital Soehl aar: 1• 

tatu•do •• ao•da corr1nt.a naoiol'lal 1 • •• duu (2) parcela• 1;u•111 

eandol 
a) A prbllra, ou ••J•. Cd 1,2so.ooo.oo (Ku• •1lh.ii'o a duuntoe • ci.IJ. 

quenta •11 cru:r.•doe), intogrell:tadua n .. t• •to, a:~~a!• rseliraiSal 
rm& N~ Dt COTAS VALOR Cl1 çzt 

TAKCO KUtURl n.soo ~2s.ooo,oo 

lttNt NAKA'I'A 
lDN( KlKUlll N.I.KAYA 

ll,2SO 

:n • .:>so 
m.222 

n2.soo,oo 
n1.soo.co 

lal~2.&22ga.2Q 

b) • ••ounda, ev ••J• C,:& i.2so.ooo,oo (hua •ilhio • duJ•nto• • c~ 
qu1nte ~l oru7>)d~ta) 0 co• integr•lização t.ot•l d'o C•pltal Social[; 

lltl Cc•nt.o • oStenta) d'i•• •PÓ• • datl e• que o Caverno rederal 

publlt•r e• Oiérlo Of"lcial d• União o Ato de Dvto:rga lia Conceaaii'• 
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I 

-.:1 ••:r-1•.;• pa1ra a_,l•:r•ç;o;o doa •_,lç•• d• ll•dJ.illcfltude III• 5~Mta 
M CldaM III'• hataa• M [StlluS'a III• sil P•ulo., aa aMos r. Mf'arlOD 

• MM da •oc::lHllll'•• · 

gtvwu o(etKI. ;u:cul!o_,t aa oate• d• lndlvlduala •• nla<~i'a • eocts 
••a ••• par• oatfa ...,. el•laa, aó r-coMeu• .-. propr.S.t:rla. 

QfU}UU pcÇJ~ U!lij!;JfU.I I. aoc::i.adalla au: ad~nbtra~ a IPPUM"tj_ 

···~lo1al a a11tra jull.lcl•l••,..t• pa1G a&o.io-Qaranta, aabel!od~ltta, 
.,....,. n. Hpl'aaantaç;-o l•g.d, •• at:rlbt.JlçÕaa a •• podara• ~ a lal 
~ara ao garanta CS. aoollllladla j)or cot.a d• :rflaponsabUldao:ta Udt.a• 
4aa a fl• da GaranUr e f'vt~dona .. nto da. aoohdadla, pollano:to pua, 'taJl 
h, IJII~•Uu.r tt.doa " atu qu• - tonwu·•• nat:aak'l'lea. 

Cs.!ylYU 'D(cJII.l AA.lRU 1 rs.ca lnv••ÜdG - caroo lia a&c1.-ga.nnte o 
uU.t• aott tl.lKAYA• ax1aldo ll;la praata.:r ••~i'o· a. q\la.lqu•• .... : .. ,. " 
- Garantia ela a\la. Qaat.âo. 

ctJvW!;.l O{çltu qvt~Al ela COC!t.rat.oa • doG-ant~a qua lalpllqu .. n- .a 
llt'd•lçao 011 aU.anaçao da bana do atlwo, concaa .. o da awala, f'lançaa 
•ugõaa, baa ~~-.a COI'It.rat..ç;o d• aapt"êaU.oa da qua1~;~uar -tura:ra 
• • -.ação 1M totOI)ut•dot••• f'ar-a .... Q ••~-.:a • eb-.:.l.gat.ot".ta.,.nta • 
•- aa a•alnaW~:aa da todQa oa a6c1o .. 

:ÇLl!J5Ul~ p(ClftA St:XlU O aôoto ,;~•~•nta ta~.i lllllt'alt.o • --. '"p~la.bera• 
_.,. aa.ta c:onvanc1onado antr• oa aociol. 

slluwu. p';IM s(u~a •.Mtt• doa aÕciaa pocsae: au puc:~urador de 1 
eutro .Jc:to. 

''-!"aJU p~ÇJI'IIt otnv.,, O u1t1 d1o dt~t~o_.-1n•fi!G nc1d, noa tanoa da 
e:láuaula O.cta.•Tarca1~:a, da•t• oontrato, a wa~do " !l•f'lçaa, •vala 
• -.troa at.oa dia f'avcn:·aa a aat11:1onh0a •o• lnt.ar••••• da aoe!edade, r,1 
.ancso o a!)a1o Snt'sator daah cl:Uaub, paaa"l .. nta rllepGRaáwal p ... 
Joa ato• pntlc~odo•• 

PA~I!siRAfQ 5p;ullogl Para a 'lllaa19ft1-ç;'o d• pnaur .. ar, dav• ••or- -11·!11'-'llllt 
Plr•vla autorl••w•~ h Gov•rroo fad,n•l, •P'•••totaftd~aa h& GpGCtl.lnJ.alola • 
ptov• ela naat.on..ltdacla t:lo ,Proavrade~:r, O,I.MI dava'I'IÍ aar &l11$1n t.raa11tt,.. • 
-to, a da 1doneid•da -r-•1 oa.prova>;la pala .-.pat.anta •taataCio fl&allada 
por ~C:a: eu Pràaot.or da .1oc:al1dada onda 1"nlda., • 

tltvsuu vu;{5I""'"''S(l1JAI r.lc• ata'ita daacl• Jl • ron h aada ela ... 1...,. 
da 9•-.:• • aoluç;-o ele q~~o~~l•quaz dlaafdJ.o• .. atlt.i-OIÍ •• 9artaa omntzat.nt.aa. 

tLiCu,yu vtc(:itf1A,.5{nMAt Oa c.eos .,;~ ;-.:.,.lata• no praaent.a t.ant.-.:ata :1 

~1al.! ~~~~!.. r••olvldc:~a ela acorda coa. • CI'MI dhpÕ• • Lll ).108 da 10 H~ 
J•netra cla l'lf • a Lal •• 12' da U ele Ju11'Mt 'lia lJI6~, ~r~ .. ae 'A 
•laclad•a Jlor 'lwot• •• napanaabUidade lhlt.atta. 

C• aDG!aa .S.O.lara• 'IV• ";-o ••tia l~uru .. "-"'- •• crt-. "~"lat.M 
aoo.. tal 111UII •• '-at; .. d• •aaroar ativlDaclaa -r-...ua. 

( po:r ••t•r" J~~o~at•• • cotttRt..doa aaatna• a ~~-••Ata t:antrat:• Sac:W , 
•• o' (\.toa') •1•• d• l;ua.l. ror .. • taôr, fu11\d..., "*-.:antw t."e•t....,.,....a 
da. la1., 

. · tOftt kl"'lii:A IAK.lYA 

tl!US!JU• o{CJN "'2"&' b 1:ot..a aodd! não pod•~:ão M-1' cad1daa a t,+,...o,. 
aal:raa aatr1nhoa a aoc1•d•d• ••• o prav1111 consanU.a.nto alll)ra•ao do ., 
••..Sa aÓcJ.oa a da aut.Gdução }'T~Vla. do ft11'1ht:r1o dia toii!Md.c.;Õaa ~I"'JHHII.SI 
ae• ta~a do ••Upul1111da na Cl•u•Ula Quatta dCII ttraaanta C:ont:rato S~ 

eld •• Pal'a •••• t'J.1 o aÓC.I.11 rat1r•lllta davarl c:o.un1çalt' ~ raltO.J,,l 1.: 
~l'o}! aDCblial:la, c-u- antacad;nela de .a (aua•nU) cU.aa. til 111.~.1 L;z= .,.l' •wntúdf.dada os a~c1oa ra .. naacantaa t.:rio1 .. ~r•• prahrên- )J;:7-.f HASHli'\OTil 
eS.. na aqubi~o d .. aot.a 4o a~cio utl:ranta,.. (/ 

eentc11.tro t&rxcot a aalda ido a&cla, 11M. eporti.Wtlldada, •n• ,.:a an~ prj 
wk ido ftlntat:rto das t:c:~.,..loa;õaa •. ~a, obt.lclaa, anã arqu:Lvada • ~t.l 
IIIQia rõa" .:lunt.a da tat.do da s;o Paula. 

CL(tJSUU. YJt('5I!)A1 Oa ha'lfUU do aÓcio l~llfldo an•G apuraCioa - bah,_. 

1• a aar-lha':ãe p.a'i!oa •• -•d• nac::lonaÍ •• l' (trinta a aala) aai'Galaa 
.. 1111;11111•11 lguaia a donaac::ut111'a•• 

CLfuS!JU ·'1/IC{SJMA..PRUtÇJIIAl hlteandD ._. dGa acio1o~ 011 aa .torn1ndO lnte..,t 
"lt.ado, a aoe:1adada não diaaolvar.Í~ pio-••a;Utnao -cliio-; o'a harda1to•• dwa11 

. lfa aataa Claa1QI\a1'•• 'l'l• ~· t'IIPt"••:nt.a nG lu!ar to aÓc1o • f'al.cldo ou 1,_. 
taH1ta.do1 c:ujo n011a aara l•va(la. a apraola;aG do IU..n1atar1e d•• CoiiUfllaJ. 
tfaa a, t1ndo cfab a eu. aprov•ç;'o pr11Ívb1 pod1r; lntlgrar G tiUII;It"o·Soc1 
al. til o aau oonaaqqanta arquiv .. .nt.o na .:lunk c_.tcl~a1 Cio tatado da $lo 

·Paulo, 

SLiusuy vrcCstM .. st:CUIIOAI A daatlnaç;o doa 1ucroa qu:rado• ,!1'• ealanço ,! 
aual f.l.ea iintca • axcluatva-ntl a edt:rlo do1 .:O.ioa, aaa1ufda aquod.•• 
idota.r.tn•de~• por lal. 

Cl!fusup1 vtc{~IMA .. T:RC(JR!\1 Para o aw.an!cio aaa f'llifto;;•• do acatnhtn• 
tlu, proounclor, locutor, rupon.,,val Jl'll1.a• lri".t&i-.Qãa• t.IÍc:nlcaa a pt-1n
etpa1Mnta. para o ancatgCI ou oriantaçio da n .. t.uraaa lnta1tJC~l. cllrate 
"" SI'M:Ibat.lloanta-• a •GCtedod• .. obrS.oa cl•ado j.Í1 a adÍtitb -'•nta bra• 
atlatra~r; · naU.a.t 

ntnyu YJC{$Jr-e=9UA!!IAt 0 aJ:UoÍGlo •ooS..l t;arainarl .. )1 ot(a Gazatobra 
N O•d• anlt1 elaU •• qua ••r;o lwant.ado• a ~1ai'IÇ• garal a a oorata da ao 
luol'oa a pai'CI111 dG axarc!clo. CM obaarv:nc1a dao pz,asr::riçCiaa l•lilSia. 

cs.«ywll YJ9{SIPtA:9UJNTAI a sdlldada podará ullb.Í• aar z•pf•••nta.dlo poz, 
u. (Ol) pri)Cuudor - conJunto CQII ua (01) a:Ct.o. 

PA!!tQRAro P!UMI:J1lOI N;a brã'o vaUd.,.,da proounçÕaa por pruaa .tndat.or..t. .. 
llladao a/ou pa:r• tln• nie aapactrloedo•• 

4%$6 

a ~r--o;io 4& ~aeora .ta bato• (DJ, 

.. d dúig-141 ba•iC"~t• •i popuhcio 4o ~lcf.p1o «• k•tol' a 

U.Cli.I (SI') QOilai4ertll.ndQ•.. a earactarlatJ.ea:•eaina.'tia.nt.. local 

11\a -.1.aciOI'8J 

l _ troyr ... dO not{cd.t:oll • i'nfonP;tinz ~ 

._ ta.po &a proqr...,çlt:o aoticigaa 'al;lpU:'iDir ao aú:La:> ex1'1'1TG:t, ••' 

IIO't.lelaa a raporta'I'GM aerlo tr~ti4&a - to4oa o• borlril)4 PCI:• 

aS:vaia, 4•1\dc!-aa bpOrtCne~ia ... 1o:r 101 acollteCis-nto• locais. :ra .-

t1onl!1a • nacie~....,ia •tr•v.i& 4• nodci••• ""'pCit"t.•'iii•U a o"t..,aa -1:.! 
ElaS d• ~ap.cto• infCI~ti"o 4• qualqual' naturas•• eo.o por ••••~lo 

••po~~:t.aa, J>t•via.iCI do tt~, saU.6.a • aq-.:oso.c:uil'ill ael'l l.,••~'id.o •• 
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ea.!el• o I\Citlcllrlo intaraacional aap;~ciflco., prtnetpat-nt11 aq .. -

~ cu• .,.la intaraaaa aoa noaao .,..,;,., v..ritkada •••pra. a o1:i9 .. • 

U:Z6h pra!ho • ho1'& certa - prÕ:u 

ll:JÕh ~ornal fshdo- no'ticlirlo loc. 

1çio;. 

f,u font..li .t.atozatt!vaaJ udo trr .. d.hdoa oa progz:..a• da :Lnteraaaa u:sn~ prefixo ... ho'ta cnu .. prôJ.iq at.n;. 

ü eoY,~:no •••,u:a co-a A<Jôiineia da '"blpnu. araa11..tra & JlOt.!ciaa• U:OOh aú:JSCil 6c 1:ocloi. oa. teaposo 
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alia •• .,~.t.co. ~ llt.U14e.éla pública a .S. c~nMa a.tueaU.vaa -· U:21h prc(bo - llora ccrta ... not.lciiÍrio - próxtaa at.r.çio • utUJcl:ufe 

wual, ,út.Uca;. 

J • O:!tural1 A aúaJ.c::a populae tu:aaUai"J"& - • lZ:JOh 1'escnha_ asport.iva; 

t:c14o. oa aaua 9ôiinaroa ••r' -to~: Dbjat.ivo • o .. ~qiHI aaioc aarl ' :: :.Sih prt'ti~ ... llora ca:rt.a - pl"Õd ... u;:raçio; 

eaa. ao ca.ncion..t.to t'olct6d.co P'lioDA1 C(IM ari aa aú.a1ca ~~ioroal U:OOh ..usic:al variado: 

--. eJCpraa:a:O 'fiva 4a c:wltura • t.ra.Ucõaa 4a ~:Lio 4• aaat:oa ts•l.. 1•·21b pT<Ifbo .. hora c:arla - pi'Vxi .. atraçio; 

btll pz:ogr~d:o cbed-.:art a - crlt:ir:Lo ~1.qoroao da aalaçio.vi.aaa- l:S:301t. audcal variado:; 

olo COft&tai\U aperfa:Lc-nt:"o .S. p..:oqr--.cio • aatS..Vl&~~do ca•J'ro<Jr.!. U:S71t. pr,efbr.o - hora carta - JlrÕ:daa atraçio • 11t.lllcladc pública: 

... 4e A~1tório• c:o. Yiataa ao aur'llaenW da nOYO& valora& loeaJ.a• JC:(I\:Ih ,.üsica brasileira ao vivo: 

• r&fllmai.a. J.t:Zih praUxo - hora c:aru • ut.ilhtacla pUl!Uc:a • prõx.iaa at.rsçio: 

,J-~ t Coao j,_.a:çoat:o a :intidada cont&ri eo.- peqiMIIO lhJOh aoa<::ato. jovc•- p:rOJUQ coa curiosidade • not.{c;.iu d~ utillda<!u. 

aa41t.6rlo· onda t;ar:o ltn;zar ca çart:aaea aua:Lcaia. 91ncan.aa~ ate:... dlvulaaçio de princi':pios de b.i(icna. atcruUacnto do ouvin'l:eS~ atç·. 

alb. d.iaao0 &a apra-ntacõaa d:L~riaa obadaearão "a ra911t,... 11 t.açiio 4a • UI:Sik prefixo - hora eerta; 

~tlria • •• tari irraii!:LU' pro<~~r .... a op:-•vadoa - aua pz-iaa1ra apraa~ 15:00h aoacnto jov.-; 

taçlo ro. • aa:haora .. Pelo .. no• tria ~·• por cU a. 1S:21k prefh:.~ - hora cana; 

C ,. Mueatlva• 1:. obllarvinc:iA a a•t• it••• aar*o J..:rrad:Ladaa audi. 15;.SDk proe:r..,.. ricllo aulller - aCida feaia.lna. arte culiairia. luf'oP!aÇÕCS 

c&a • D14.í:~f.c:a- Edueativaa• Paz:a fo:rnacar aoa ouYillt•• •• pc~rllpeet1 - da utilidade doaêstlca coa atauo!iaca.t.o de ouvintes; 

'I'U do :aoa.o~ l'aS:a. aau• vul.t:otl hiatór1coa 0 fatoa, a~~aa dat.aa e!vicaa• JS:S6b prefixo - hora certa • prõxiaa atr•çio: 

• af...cir!dea :relac1ona4aa c.:- a ;'e<J1iQ0 o Z:atado a a xacio. totalh-- 16:tl0ll prOJ:r•- ao!ucac:ional (de~tro do pro;raaa ridio •ulller) 

4o .Ua:ri&JMr\te. tma hora e t.r:Lr.ta -.J.nuto• pelo --.• 

S. - Comercial s J.a aeata9ana co-orcia:L• •erão prO<Jrazadaa 4• !o~ 

.. a pa:r.itir a .. m:ta~cão .conliaica • financ:aira' ct. ~··•· Aa ir -• 

:r.&1aç3ca sario te:Ltaa - !o~ da • textoa. •.,1n9laa• ou •aporta•.aun. 

e..-'lllt:rapa•a.ando oa 11&.1't&a da taape autorizaviia nio aa lnaa:rlndo nu• 

U. in.tanalo co-a:rcial axcadante a tria aiiiUto•. 

H.OGMJ.1ACX0 

M:OOit prdbo o inicio dos trabalhos; 

.. :Olh alvorada ausical - aúsica ále~:re • lnnru.anul. hora certa • 

COIICrciais; 

••:tlh prefixo • hora carta a utilidade pública: 

06:3~h aúsica folcl&rica ao vivo: 

O" :5Sb prefixo - hora certa - previsão dq teapo - próx:!.•• aü·açio • 

ut:ilid.1dc pública. 

17:00h pro:u .. educacional~ 

07:Uh prefixo ~ hora c11rr.a • pró:d- ar.raçio; 

I7:SOb au.sical variado: 

17:S7h pr~!ixo • hora certa • aor.{chs • utilidade pübU.ca; 

OI:OOh jorn.al falado • aot.iclârio raral • loca~: 

01:21b prefixo • hora certa - prô:daa at.raçio; 

11:3011. p:roaraaa educacional; 

11:451\ aúsic~ braslle~lra ao YiVCllõ 

G":OOII. pn:fixo - ltora corta - ur.1Udado pública. - pioz:laa atra~io; 

01:0Sh parada d• sucosso.s; 

Ot:Z6h prefixo • bora certa • utilidade pÚblica; 

01:30h parcela 4• aucassoa; 

OI:SSh pnfbo - bora cta:ta - -prõxisa at1:açio; 

lG:OOh •Üsica Ulioa:~al ao vivo: 

11:21h prefixo • hora cana • utilldade pública: 

lO:SOh •iia:lca Tt&lon.al ao vivo; 

lO.:SS~ pu liXo • hora cena - prõxi.a.a uaçio; 

ll:DOh .Üaica intarnac:Lonal variada, 

Ui:l6h profi:.;o - hora certa: 

II:JOh pros:ra .. Jtãdlo )Iuther; 

l':56h prefixo - hora certa • prÕxi .. at.raçi~; 

ll:OOh •uaical re•in:LIJcênch (!!õolos :ausic:a:hi ao vivo); 

t1:21t. p:renxo - bora c::eru • pró:xi .. atr•çiio ~ utllicl.ado pÚblica"; 

l7:30h •uslc:a.i rc:ainiscinda: 

J1:S6b. pr~Cixo - h~'t'& corr."a • próxiaa atraçio:- - utilidade pública; 

•=0011. ao•c-ato reU1ioso (crõaiu reli&lou Ilda a~ vivo); 

&:lSh prC'IJxo - hora certa - prôx:l.- attaçio; 
ll:lOh inJ'oraat:l.vo - edu.cativo : pro~:ra .. , aob a rosponsablJldade a orlea• 

ta'\3o dos p-rofe-ssores das aacolas da ro1Uo: 

Jt:OOb A Vor. do a-..asu: 

20:0011. Projeto JUnerva; 

20:3lh prefixo • hora c:e:rt:a ~ p:rÕxi- atraç~o; 

20."'5Zh rc:soaha dos esportes - Jaot:lcclirlo sobre todos os acontoci..entos 

••portlvos; 

:IO:IIk prdb:o • hora ceru • ut111d•4• públlc:c • pri?x1aa atraçio; 

tl:ODk •Üilcs reJtonal so ••vo: 

21:21h p:rd:f.xo • hora carta ~ ut.llidada púbUca; 

21:SOh •iillu da d.aara o 

:tl:$6h prclixo • hora certa • atiUdada pública • prõxi•a atraçio; 

JZ:OOh prp&ra .. <!1t curiosidad. (educacion.alS; 

22:2ta pn!:Lro .. ho:n ca-rta - ul.1116ade piibUca - pr.Sxi- atraçii.o; 

:U:SQh rue:nla 4o G:la - llOtleiiT!o aaeional • i:atnaadCIDal 1rrevisio de 

teapo a •f••i:r1dn; 

22.Sth pnfixo - hora carta: 

Zl':CIOh aúsica da orquaatns populuas; 

23:Sob· prefixo.- hora' ce..,."u - ut111o:lad&· pública;. 

U:Jlb aú:s:Lca 1•unucion&l clissica; 

2.4:00!1 prefixo - bora. c:er"C& • encorruent.o dos trabllolhoa. 

li. < -------·· ··-·--···--------
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PRO~ETO DE LEI DA CÂMARA 
NO 80 , de Hl90 

(no 3.681/89, 
na casa de origem) 

(De iniciativa do Superior 
Tribunal de Justiças) 

Introduz modificação na 
estrutura organizacional da 
4a Região da Yustiça Fede
ral, da co~etência ao res
pectivo TribUnal Regional e 
determina outras providên
cias. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Ficam criadas, com os 
respectivos cargos de Juiz Fe
deral e Juiz Federal substitu
to, 2 (duas) Varas na Justiça 
Federal de primeiro grau. as
sim distribuídas na Seção 
Vudlciâria do Estado do Rio 
Grande do Sul: 1 (uma) no Mu
nicfpio de Uru~uaiana e 1 
!uma) no Municlp1o de Santo 
Angelo. 

Art. 2~ Ficam criados. no 
Quadro de Pessoal ~ermanente 
da Justiça Federsl de pri~eiro 
çrau. 2 (dois) cargos de Dire
tor de Secretaria, do Grupo
Oireção e Assessoramento Supe
riores, Código JF-DAS-101 .5. 

Art. 3~ Ao Tribunal Re9iona1 
Federal da 4~ Regiéo incumbe 
promover os demais atos 
necessários à execução desta 
lei, inclusive a especializa
ção de Varas. 

Art. 4~ As despesas deco~ren
tes da execução desta lei cor
rerão à conta das dotações 
orçamentárias consignadas à 
0ustiça Federal de primeiro 
grau: 

- Ar"t. 5'"' E.sta leí-·errtra- -e-m -vt-
gor na data de sua publicação. 

Art. EQ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

MENSAGEM N~ 001/89-STu 

Em, 18 de setembro de 1989 

Excelentíssimo Senhor 

Deputado Antônio Paes de An
drade 

Digníssimo Presidente da Câma
ra dos Deputados 

Bras í 1 i a - DF 

Senhor Presidente, 

Nos termos dos arts. 61 e 96, 
inciso II, alínea d, da Cons
tituição Federal, tenho a a 
honra de encaminhar a Vossa 
Excelência, para elevada apre
ciação do -Augusto Congresso 
Nacional, o anexo anteprojeto 
de lei que dispõe sobre'a re
estruturação ·da Justiça Fede-
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ral de primeiro grau e dá ou~ 
tras providências, bem corno a 
justificativa que o acompanha. 

Valho-me do ensejo para apre
sentar a Vossa Excelência os 
protestos de alta conside~ação 
e respeito. - Ministro Wa
shington Bolivar de Bri
to, Presidente do Superior 
T~ibunal de Justiça e do Con
selho da Justiça Federal. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

De forma cada vez mais ine
quivoca, o volume de processos 
que são ajuizados na Justiça 
Federal de primeiro grau vem
se acentuando dia-a-dia, à me
dida que crescem as demandas 
das pessoas ffsicas e jurídi
cas, gerando, conseqüentemen
te. acúmu1o de feitos. ·como 
ocorre na Seção Judiciária do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

No último qüinqOênio, o núme
ro de processos distribuídos 
às Veras daquela seccional au
mentou. consideravelmente, di
ficultando, em muito. a rápida 
prestação jurisdicional, como 
preconizam os órgãos judican
tes e esperam os jur1sdiciona
dos. 

A tftulo de ilustração, no 
mês de junho próximo passado. 
houve ·~egistro de 55.16i pro
cessos distribuídos às diver
sas Varas existentes na refe
rida seccional. 

A propós.ito, a mor-osidade na 
tramitação dos processos, em 
razão do acúmulo, constitui um 
dos fatores determinantes do 
problema e prejudica, sensi
velmente, a credibilidade da 
Jutiça Federa1 perante a op
nião pública, o que leva o ho
-mêiftc,- co-rnt:rm- - b-r-as-i----1 e i r-o,- mu-i-t-as 
vezes, a Prefe~ir um mau acor
do ao invés de deduzir o seu 
direito. 

Estas di ficu1dades décárrem 
do assoberbado número de fei
tos em andamento nas sedes das 
seccionais localizadas nas 
grandes capitais, mormente na 
Seção Judiciária do Rio Grande 
do Sul e do reduzido número de 
Juízes Federais em exercício. 

Ademais em virtude da criação 
de cinco novas Varas, naquele 
estado. pela Lei n~ 7.583/87 e 
por força do seu art. 4~, que 
permite a tranferência das Va
ras localizadas na sede de um 
município para o outro (varas 
móveis), e visando agilizar a 
atividade judicante, o Conse
lho da Justiça Federal, me
diante provimentos, transfe
riu, em caráter provisório, 
para o Município de Uruguaiana 
a sede oa 13A Vara e para o de 
Santo Angelo, a 14~ vara, am
bas instaladas, inicialmente, 
na capital. 

Todavia. com o grande volume 
de feitos existentes nas Varas 
da Capital~ faz-se mister pro
ceder ao retorno e posterior 
instalação das 1SA e 144 Varas 
pa\a Porto.Alegre, desde que 
seJam mant1das em funcionamen
to as Varas de Uruguaiana e de 
Santo Ângelo, distantes da ca
pital em razão dos eficientes 
serviços judicantes prestados 
à comunidade daquela reQião, 
àvida pela solução das 11des. 

Em face dos resultados satis
fat6rios apresentados, a Uus
tiça Federal hoje, naquelas 
r~g~ões, goza de grande pres
tlglo e c~edibilidade, com um 
perfil dinâmico e célere. sem
pre pronta a atender à demanda 
de seus jorisdicionados. 

Assim, afigura-se uma OniCa 
alternativa de solução para 
manter as referidas Varas em 
funcionamento, vale dizer, 
criando na forma proposta no 
anexo anteprojeto de lei, duas 
novas va~as. com 1ocali%ação 
naqueles municiptos. haja vis
ta que as cinco Varas criadas 
pela Lei n~ 7.583/87 e a Vara 
única criada para o Município 
de Passo ~undo~ através a Lei 
n~ 7.631/87, ja foram instala
das e são hoje imprescindíve1s 
para o atendimento aos juris
dicionados das regiões onde 
estão localizadas. 

Destaque-se. por oportuno. 
que, com o retorno das 13A e 
14~ Varas para Porto Alegre e 
a conseqüente criação de duas 
novas Varas para as paragens 
longinqvas de Uruguaiana e 
Santo Angelo, objeto do ante
projeto, em anexo. pretende a 
Justiça Federal - Seção 
Judic1ária do Rio Grande do 
Sul. restabelecer o atendimen
to normal a grande procura da 
prestação jurisdtcional que 
ora se verif1ca. sempre obje
tivando atender, prontamente, 
às partes. 

Releva ressaltar que as Varas 
já dispõe do pessoal de apoio 
necessário ao exercício d~ 
suas atividades. dispensando
se. pois. a criação de cargos 
além do número proposto. 

Por derradeiro·, importa assi
nalar ~ue a Justiça Fede~al de 
p~imeiro grau, naquele estado, 
conta com recursos 
orçamentários" para atender as 
despesas decorrentes da execu
ção dos fins propostos neste 
anteprojeto de 1ei. 

(À Comissão de Constitui~ 
ção, uustiça e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- Do expediente lido, 
constam os Projetos de Decreto 
Legislativo n~s 56 e 57, de 
1990, que terão tramitação com 
prazo determinado de 45 
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(quarenta e cinco) diask nos 
termos do art. 64, § 1 da 
Constituiçãoy combinado com o 
art. 375 do Regimento Interno. 

art. 122, 
In"'terno, 
receber 
de 5 

a Comi-

De acordo com o 
II, b. do Regimento 
as matérias poderão 
emendas. pelo prazo 
(cinco) dias. perante 
são de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Sobre a mesa. reque
rimento que será lido pelo Sr. 
1 t2. Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NO 373, OE 1990 

Tendo sido designado pelo Se
nhor Presidente da República 
para participar da Delegação 
Brasileira à XLV Sessão da As
sembléia Geral da Organização 
das 1-.lações Unidas-ONU, sol i ci
to autorização do Senado para 
acet~ar a referida missão, nos 
termos do arts. 55. III, da 
Constituição e 40 do Regimento 
Interno. 

Sala das Sessões, 24 de outu-
bro de 1990. Senador Ronan 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -o requerimento lido 
será votado após a Ordem do 
Dia. 

Há orador inscrito. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -
PI. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, os políticos 
foram muito criticados. por 
ocasião da campanha para Go
vernador, Vice-Governador, Se
nador. Deputado Federal e De
putado Estadual, tendo em vis
ta a programação de televisão. 
De fato e com efeito, o que se 
viu e se provou foi que o 
horário eleitoral gratuito, 
lon~e de servir para a propa
gaçao das idéias dos Partidos, 
longe de atender às finalida
des de disseminação dos prin
cípios ideológicos ou dos pro
gramas de governo e dos pensa
mentos dos candidatos, aten
deu, em muitos casos isto sim, 
a finalidade outras, serviu 
para ataques mútuos, recfpro
cos ou generalizados, que de
seducaram, desorientaram, e 
constituíram péssimo exemplo 
para a juventude e as novas 
gerações. 

Se a mim me perguntassem se 
deveríamos voltar ao sistema 
de chamada "Lei Falcão", atra
vés da qual os candidatos apa
reciam meramente em fotogra
fias acompanhadas de seus cur
rículos, eu diria que não. Se 
a mim me indagassem se foi ou 

não um avanço considerável a 
oportunidade de os homens pú
blicos brasileiros debaterem 
na televisão e no rádio as 
suas idéias. eu diria que sim. 

Ocorre~ todavia, Sr. Presi
dente, que houve abusos. Não 
quero dizer que os houve em 
todos os Estados da Feder~ção, 
porque, em não sendo onipre
sente não tive oportunidade de 
acompanhar passo a passo. em 
todos os estados, as eleições 
do ano em curso. Como visitei 
muitos estados. na qualidade 
de Presidente Nacional do Par
tido da Frente Liberal, senti, 
vi, verifiquei, ouvi e percebi 
comentários, segundo os quais 
a opinião pública não estaria 
satisfeita com o desempenho 
das campanhas eleitorais na 
chamada mídia e1etr6nica. 

Determinados estados, inclu
sive Srs. Senadores. chegaram 
a suspender as suas respecti
vas programações. Mas do que 
isso. chegaram a suspender 
temporária ou definitivamente. 
tendo em vista a imagem detur
pada ou deteriorada que esses 
ataques, muitas vezes a nível 
pessoal. causavam junto a opi
nião pública. 

Verdadeiras ou não, as acusa
ções se avolumaram. Produtoras 
montaram programas, a1guns de 
excelente qualidade, outros de 
qualidade média. e outros. e
videntemente, abaixo da críti
ca. 

É preciso Que nos reunamos 
para examinar, para verificar, 
para ponderar, para debater. 
para discutir e para decidir 
um modelo mais adequado, mais 
consentâneo. mais apropriado à 
modernidade e. sobretudo, às 
atuais vésperas do terceiro 
milénio, do ano 2000, que está 
af mesmo à nossa frente. 

Cr_ei o que se torna 
indispensável uma revisão, 
seja a fim de considerar que 
os candidatos deverão restrin
gir-se ao plano de suas idéi
as, de suas metas e discutir a 
respeito de teses, seja para 

·dizer que há, naturalmente, 
necessidade de contestação, 
quando houver ataques de natu
reza ideológica, ou de nature
za programática, ou até 
pragmãtica. Mas alguma coisa 
precisa ser feita. 

Habitualmente afirmo que pou
cos são os que costumam discu
tir idéias, outros discutem 
fatos e muitos s6 discutem a 
respeito do próximo. Trata-se 
de uma graduação que a socie
dade pode verificar que existe 
nos seres humanos. O ideal se
ria que todos discutíssemos a 
respeito das idéias e/ou, 
quando mui tos dos fatos. mas 
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que evitássemos abordar aspec
tos da dignidade do ser huma
no, da sua respeitabilidade, 
da sua inviolabil1dade, da 
vida particular a que faz jus. 

O Sr. ~oão Nascimento - Per
mite-me V. ExA um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com 
muito prazer. 

O Sr. ~oão Nascimento - Nobre 
Senador Hugo Napoleão~ V. ExA 
traz. nesta manhã, um dos as
suntos mais importantes. Mui
tos têm debatido, aliás em 
programas de televisão. sobre 
o grande número de votos nulos 
ou brancos da última eleição. 
e talvez se tenham esquecido 
que tenha sido esta uma das 
causas das decepção do eleito
rado com relação ao programa a 
que assistiram durante o tempo 
em que foi dado ao povo conhe
cer melhor seus candidatos. V. 
ExA trouxe- repito- ao Qeba
te assunto importante. E bom 
que se faça uma revisão do 
horário eleitoral gratuito no 
rádio e na televisão. para que 
possamos levar ao eleitor a 
consciência melhor dos seus 
representantes. no que diz 
respeito à qualidade de cada 
um e aos cargos que eles estão 
pleiteando. Nós que convivemos 
com o povo e temos facilidade 
de encontrá-lo nas ruas. onde 
quer que ele esteja, estamos 
sentindo não essa preocupação, 
mas a de decepção daqueles que 
acreditavam melhorar o nível 
da campanha no horárfo eleito
ral gratuito. Conversando com 
várias pessoas. verifiquei que 
algumas deixaram de votar, e 
uma das causas foi a decepção 
de não terem visto, nesse 
horário, . um programa melhor. 
onde os candidatos pudessem 
levar ao eleitor um programa 
de gov~rno mais sério. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - É ver
dade. 

O Sr. .João Nascimento - E o 
que acontece? Os eleitores 
viam na televisão, como disse 
V.ExA, simplesmente ataques 
pessoais, guando sabemos que 
não é por a1 que os eleitores 
escolhem o seu candidato. Eles 
o fazem, na grande maioria, 
pelo programa de QOVerno. por 
aquilo que o cand1dato apre
senta de positivo. Tenho quase 
certeza absoluta de que esse 
grande número de votos em 
branco foi devido ao mau pro
grama apresentado pelos candi
datos no horário eleitoral 
gratuito. Espero que v. ExA 
seja feliz na intenção de fa
zer essa revisão e que esta 
Casa tenha uma influência mui
to grande na revisão de tudo 
aquilo que foi feito de erra
do. de forma a levar ao nosso 
povo uma melhor conduta dos 
nossos representantes. Desta 
forma, o eleitor poderá deci-
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dir melhor na escolha. e o 
Congresso será fortalecido com 
homens preparados para levar 
seu programa ao povo. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agrade
ço a V. ExA a contribuição, 
que tem o timbre da veracida
de. da verdade. sobretudo 
quando afirma que a quantidade 
de votos em branco e de votos 
nulos deve ter-se originado 
principalmente da má utiliza
ção do horário na televisão e 
no rádio. · ·, 

Sr. Presidente, o problema 
não decorre do prinçfpio e sim 
da sua má utilização. Nunca 
fui contrário à propaganda 
pela TV. Sempre fu1 a favor! 

Recordo-me de que nos idos de 
1974, quando candidato à Câma
ra dos Deputados. existia o 
Programa Eleitoral. Deixou de 
vigorar nas eleições munici
pais de 76 e nas estaduais de 
78 e 82, quando coincidiram as 
eleições de Governador. de Se
nador, de Deputado Federal, de 
Deputado Estadual com as de 
Prefeito e Vereador. Havia um 
mero cinema mudo, em QUe as 
fotografias dos candidatos 
eram apresentadas e, em segui
da. o seu ou os seus respecti
vos currículos. 

A propósito, estive hoje, 
pela manhã. dando minha pre
sença na Comissão de Educação 
do senado. para onde dirigir
me-e; a seguir. Sou Relator de 
matéria na pauta da Ordem do 
Oia e uma delas é exatamente a 
respeito da propagação do 
noticiário das casas do Con
gresso Nacional - do Senado 
Federal e da Câmara dos Depu
tados, através da televisão em 
horário nobre, gratuito e 
diário. 

Consubstancia-se no Projeto 
de Lei n~ 4.432/A, de 1989, da 
Câmara dos Deputados. que cria 
o programa diário do Coneresso 
Nacional para divu1gaçao dos 
trabalhos do Poder Legislativo 
na televisão, e determina ou
tras providências. 

No d1' a 6 de dezembro de 1989. 
o ilustre Deputado José Tava
res apresentou à consideração 
de seus pares projeto de lei 
que determina a criação de um 
proQrama diário do Consresso 
Nac1ona1 para divu1gaçao na 
televisão dos trabalhos do ?o
der Legislativo. 

Segundo o referido projeto, 
as emissoras de televisão de
verão reservar gratuitamente, 
de segunda a sexta-feira, en
tre 19 e 20 horas, 10 minutos 
para a divulgação dos traba
lhos legislativos em cadeia 
nacional ficando a progrâma
ção, geração e a produção a 
cargo das Mesas das duas Casas 
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do Congresso 
dispor sobre a 
lei, através 
própria. 

a quem caberá 
execução dessa 

de resolução 

Na justificação, o deputado 
sustenta que, segundo os 
"estudiosos" e S. Ex4 srif'a e 
coloca entre aspas estudiosos 
a palavra - a forca e o pres
tígio do Poder Legislativo va
riam na medida de seus traba
lhos esclarecendo que nas so
ciedades modernas a comunica
ção dos Poderes instituidos 
constitui direito do cidadão e 
um dever do estado. A~uz. ain
da que há assuntos que não são 
convenientemente focalizados 
~elas mídias e1etrônica e 
1mpressa. Afirma. outrossim, 
que a falta de informação tem 
gerado críticas que apontam o 
Congresso como responsável por 
tudo quanto de negativo ocorre 
no País. 

o Plenário da Câmara aprovou, 
por acordo de Lideranças, a 
redação final, de autoria do 
Deputado Nilson Gibson. Como 
Relator, recebi duas propos
tas: a primeira, peta aprova
ção originária da Federação 
dos Jornalistas. por seu Pre
sidente, o sr·. Armando S. Rol
lemberg; a segunda, do Deputa
do Kleber Eulália. Presidente 
da Assembléia Legislativa do 
Piauí. no sentido da inclusão 
dos Deputados Estaduais de 
todo o Pais na programação. 

Estes são os fatos. Sr. 
?residente. Houve. rto primeiro 
semestre do ano em curso uma 
grande celeuma. Despertou-se 
toda a imprensa com relação ao 
presente projeto de lei e, 
mais do que isso de um lado e 
de outro dos parlamentares e 
da im~rensa. houve comentários 
favoráveis e desfavoráveis. 
Tem razão o Deputado José Ta
vares quando afirma que. even
tualmente, ocorrem excessos ou 
deturpações na imagem, quer 
dos Parlamentares quer do Con
gresso Nacional como um todo. 

É preciso que examinemos exa
tamente o limite de nossas 
_atribuições. Não acr"edito que 
devamos impor sobretudo eu, 
que sou partícipe de um Parti
do Liberal -à opinião públi
ca, compulsoriamente, obriga
toriamente uma programação que 
ela não está na obrigação de 
ver. Uma coisa é o direito que 
tem o telespectador de fazer 
girar os canais, ao sabor de 
suas conveniências ou de suas 
preferências; outra , é o te-

-lespectador, ver-se obrigado a 
girar os canais e ter que as
sistir, diariamente, as mesmas 
pessoas falando em todos os 
canais de televisão. 

De tal sorte que apresentei 
parecer oferecendo algumas 
considerações. 

Em primeiro lugar. da essên
Cla das críticas. JusTamente é 
o dado a que acabo de me 
~referir. Não po9emos afirmar 
que a reprovaçao dos atas da 
Instituição. ou seja. do Con
gresso Nacional ou de seus 
Membros isoladamente, decorra 
exclusivamente da ~nálise dis
torcida da mídia. E claro que 
não foi exatamente o que o au
tor quis dizer ou o que ele 
disse. mas ficou claro·, na S'-la 
justificação, este sentido. As 
vezes acontece em função da 
essência.da natureza humana, 
que é falha tanto no Legisla
tivo quanto na imprensa, como 
perante Deus. 

A verdade é que ambos. o 
Congresso e o sistema de 
comunicações. prestam ser
viços inestimáveis à demo
cracia Pátria. 

Em se~undo a validade da 
divulgaçao. Será que, à luz 
do liberalismo. deve-se o
brigar os telespectadores a 
ouvir programas d1ár1os so
bre o Congresso? Atê em fe
riados que caiam de segunda 
a sexta-feira. mesmo que, 
por força deles. o Poder 
não haja funcionado? 

Há necessidade de algumas 
considerações: 

Existe o programa radio
fônico diário "A Voz do 
Brasil" que retransmite a$ 
atividades do Congresso. E 
claro que~ embora extrema
mente útil, não é suficien
te para a plena divulgação. 
dos trabalhos da Câmara e 
do Senado. Em compensação, 
os programas noticiosos de 
todas as emissoras de TV 
abordam, diariamente,· as 
atividades políticas e 
legislativas. 

Em terceiro. do precedente 
cabe observar que, durante os 
trabalhos da Assembléia Nacio
nal Constituinte. foram desta
cados 5 (cinco) minutos 
diários, antes das 20 horas. 
para televisionamento de de
poimentos-de parlamentares. 

Desta decisão decorram dois 
problemas. O primeiro fo1 o 
reconhecido tédio causado por 
parte das entrevistas. O se
gundo foi , não obstante a ha
bilidade da Mesa. a imensa 
disputa interna para ocupação 
dos minutos que iam ao ar. 

Quanto a novas sugestões, 
quero observar: data venia do 
eminente Deputado José Tavares 
e, sobretudo, da decisão da 
Câmara dos Deputados~ emenada 
da vontade de seus líderes 
partidários, não ,creio que à 
luz do 11bera1ismo que defen
do, fosse justo impor ao pú-

1 
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blico dez minutos de televi
sionamento diário das ativlda
des legislativas. O Executivo 
e o Judiciário não o fazem e 
nem por isso deixam de ·ser 
criticados: o primeiro por er
ros administrativos; o segundo 
por demora nas decisões e er
ros de julgamento. 

Os Três Poderes foram, são e 
serão apreciados e criticados 
pela voz maior: Vox Pcpuli, 
Vox Dei t, 

Poderia haver outra sugestão, 
estabelecendo-se um rodízio, 
ou seja, que cada rede fosse 
responsável pela transmissão 
do programa proposto. sendo 
uma a cada dia. Seria um cri
tério justo e eqüânime? 

Crêio que, mais adequado, se
ria a adoação do principio 
para as emissoras públicas de 
televisão e para circunstân
cias excepicionais em função 
dos quais houvesse necessidade 
imperiosa de esclarecimento da 
opinião pública, tais como os 
constates do texto constitu
cional (art. 49, II, IV. XIV, 
XV c/c Art. 136 e 137). 

Nestes dois casos seria, tal
vez, i nteresante pens.ar_ _ _ o 
assunto. 

Sr. Presidente, não quero, de 
maneira alguma emitir ou ofe
recer o meu parecer definitivo 
agora neste instante, tendo em 
vista que deve fazê-lo primei
ro perante à. Comissão de Edu
cação do Sehado Federal, para 
onde, segundo afir~i no iní
cio deste pronunciamento, 
deslocar-me-ei a seguir. Estou 
apenas dando as pinceladas 
básicas~ algumas das delinean
tes, digamos assim. daquilo 
Que será discuti do agora, a 
seguir, nessa Comiss~o Técnica 
de nossa Casa. Ouero apenas 
lembrar aos meus Pares, aos 
eminentes e excelentíssimos 
Srs. Senadores, da preocupação 
que deve caber a todos nós. à 
Mesa que dirige os nossos tra
balhos. à Mesa Oiretora do Se
nado Federal e ao congresso 
Nacional como um todo, da alta 
responsabilidade que temos 
neste limiar, como disse, do 
terceiro milênio, de uma do
brada de século o cuidado com 
a opinião pública. que deve 
ser respeitada na sua indivi
dualidade, na sua coletivida
de, nas suas vontades, nas 
suas decisões, como determina 
o bom princípio do liberalis
mo. 

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

PROoJETO DE LEI 
NQ 4.432-A, DE 1989 

(Da Câmara dos Deputados) 

Cria o Programa Diãrio do 
Congresso Nacional para di
vulgação dos Trabalhos do 
Poder Legislativo na Tele
visão. e determina outras 
providências. 

Autor: Câmara dos Deputados 
Relator: Senador Hugo Napo
leão 

No dia 6 de dezembro de 1989. 
o ilustre Deputado 0osé Tava
res apresentou à cons1deracão 
de seus Pares projeto de 1ei 
que determlna a criação de um 
Programa Diário do Con~resso 
Nacional para divulgaçao, na 
televisão. dos trabalhos Oo 
Poder Legislativo (art. 1.2) 

Dispõe o referido projeto que 
"as emissoras de televisão re
servarão, gratuitamente, de 
segunda a sexta-feira, entre 
19:00 e 20:00 horas, dez minu
tos para divulgação dos traba
lhos legislativos, em cadeia 
nacional (art. 2-'!.)u~ ficando a 
pro9ramação, geração e a pro
duçao a cargo das Mesas das 
duas casas do Con~resso (§ ú
nico) a quem cabera dispôr so
bre a execução desta lei atra
vés de resolução (art. 3~). 

Na sua justificação. o Depu
tado sustenta que. segundo "os 
estudiosos" a força e o pres
tígio do Poder Legislativo va
riam na medida de seus traba
lhos, esclarecendo que, n~s 
sociedades modernas a co~unl~ 
caçáo dos poderes instiuidos 
"constitui direito do cidadão 
e um "dever do Estado". 

Aduz, que há assuntos que não 
são convenientemente focaliza
dos pelas mídias eletrôni~ e 
imprensa. Afirma, outrossim, 
que a falta de informação tem 
gerado críticas que apontam o 
Congresso como_ "responsável 
por tudo quanto de negativo 
ocorre no país". 

o plenário da Câmara aprovou, 
por acordo de.lideranças~a re
dação final de autoria do De
putado Nilson Gibson. 

Este ·relator recebeu duas 
propostas. 

A primeira. pela aprovação. 
da Federação Nacional dos Jor
nalistas. por seu presidente, 
Sr. Armando S. Ro11emberg~ a 
segunda, do Deputado Kleber 
Eulália. Presidente da Assem
bléia Legislativa do Piauí, no 
sentido da inclusão dos Depu
tados Estaduais de todo o País 
na programação. 

É o relatório. 
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II _ Parecer 

1) Da essência das criticas 

Constitui verdade, como sa
lienta o Deputado José Tava
res. que muitos assuntos per
tinentes ao Legislativo não 
são enfocados adequadamente 
pela midia. circunstânciada 
que influi. na formação opinião 
pública. 

É. igualmente. sabido fato 
QUe o Poder. no curso do tem
po. tem sido alvo de criticas. 
Muitas influndadas; algumas 
não. Nem sempre as ações do 
Congresso ou de seus membros, 
co1etiva ou iso1ada~ente, cor
respondem às expectativas da 
opinião pública. 

Mas não se pode afirmar Que a 
reprovação de ates da Insti
tuição ou de seus membros de
corre exclusivamente da 
aná1 i se distorcida da mfdia. 
(é óbvio que não foi o que no
bre Autor disse ou que quiz 
dizer). As vezes ela acoAtece 
em função da essência da natu
reza humana que é falha. tanto 
no Legislativo quanto na im
prensa. como perante a Deus. 

A verdade é que ambos, Con
gresso e sistema de comunica
ções, prestam serviços inesti
máveis à democracia Pátria. 

2) Da validade da divulgação 

Será que. à luz do liberalis
mo, deve-se obrigar os teles
pectadores a ouvir progràmas 
diários sobre o Congresso? Até 
em feriados que caiam de se
gunda a sexta-feira, mesmo que 
por força deles. o Poder não 
haja funcionado? 

Há .necessidade de algumas 
considerações! 

Existe o programa radiofônico 
diário "A voz do Brasil" que 
retransmite~ as atividades do 
Congresso. E claro que, embora 
extremamente útil, não é sufi
ciente para a plena divulgação 

-dos traóàlhos da Câmara e do 
Senado. Em compensação, os 
programas noticiosos de todas 
as emissoras de TV abordam, 
diariamente, as atividades po
liticas e legislativas. 

3) Do precedente 

Cabe observar que. durante os 
trabalhos da Assembléia Nacio
nal constituinte, foram desta
cados 5 (cinco) minutos 
diârios. antes das 20h, para 
televisionamento de depoimen
tos de parlamentares. 

Desta decisão decorreram dois 
problemas. O Rrimeiro foi o 
reconhecido tédio causado por 
parte das entrevistas. o se
gundo foi, não obstante a ha-
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bi 1 idade da Mesa, a imensa 
disputa interna para ocupação 
dos minutos que iam ao ar. 

4) De novas sugestões 
Data venia do emenente Depu

tado ~osé Tavares e, sobretu
do. da decisão da Câmar.a dos 
Senhores Deputados. emanada da 
vontade de seus 1fderes 
partidários, não creio que. à 
luz do liberalismo que defen
do, fosse justo impor ao pú
blico dez minutos de televi
sionamento diário das ativida
des legislativas. o Executivo 
e o Uud1ciário não o fazem e 
nem por isso deixam de ser 
criticados: o primeiro por er
ros administrativos; o segundo 
por demora nas decisões e er
ros de julgamento. Os Três Po
deres foram, são e serão apre
ciados e criticados pela voz 
ma i o r: Voz Popul i , Vox Dei! 

Poderia haver outra sugestão, 
estabelecendo-se um rodizio, 
ou seja, que cada rede fosse 
responsável pela transmissão 
do programa proposto, sendo 
uma a cada dia. Seria um cri
tério justo e eqüânime? 

Creio que, mais adequado, se
ria a adoção do principio para 
as emissoras públicas de tele
visão e para circunstâncias 
excepcionais em função dos 
quals houvesse necessidade im
periosa de esclarecimento da 
opinião pública, tais como os 
constantes do texto constitu
cional (art. 49~ II, IV, XIV, 
XV c/c art. 136 e 137). 

"Art. 49. É da competência 
exclusiva do Congresso Nacio
nal: 

L ................ - ......... . 

XI ..........•.....•••.•••••• 

XI I ......•.....•.•...•..••.••• 

XIII- ..•..•..•..••....•••.••• 

XIV aprovar iniciativa do 
Poder Executivo referentes a 
atividades nucleares; 

XV -· autorizar referendo e 
convocar plebiscito. 

O art. 136 institui o Estado 
de Defesa destinado a preser
var ou prontamente restabele
cer a ordem pública ou a paz 
ameaçadas em locais restritos 
ou calamidades de grandes gro
porções da natureza. Seu § 1~ 
estabelece o tempo de duração 
e as restrições. 

o art. 137 prevê os casos de 
estado de sitio. 

Tais motivos 
imperiosos. 

me 

5) Do substitutivo 

parecem 

Tendo em vista o exposto, sou 
pela aprovação do p~ojeto na 
forma do seguinte. · 

III- Substitutivo 

C~ia o Programa do Con
gres~o Nacional para divul
gação dos trabalhos do Po
der Legislativo na televi
são. nas condições que es
pecifica e dá outras 
providências. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica criado o Pro~ra
ma do Gongresso Nacional Tele
visio~-do para divulgação dos 
trabalhos do Poder Legislati
vo. 

II autorizar o Presidente Ar!. 2~ As emissoras de tele-
da República a declarar a v1sao pertencentes ao poder 
guerra. a celebrar a paz, e público reservarão, de segunda 
permitir que as forças estran- a sexta-feira, exceto nos fe
geiras transitem pelo territó--riados, entre 19h (dezenove) e 
rio nacional ou nele permane- 20h (vinte) horas, 10min (dez) 
çam temporariamente, ressalva- minutos para a trasmissão dos 
dos casos previstos em lei programas de divulgação dos 
complementar. trabalhos legislativos. 

III. ........................ . 

rv - aprovar o estado de de
fesa. e intervenção federal, 
autorizar o estado de sit1o, 
ou suspender qualquer uma des
sas medidas; 

v ............................ . 
VI ...............••... -~-·-· 

VI I ...................•••.••• 

VIII ....................... . 

Art. 3~ As demais emissoras 
de televisão reservarão igual 
tempo para trasmissão dos tra
balhos legislativos quando o
correrem e enquanto perdurarem 
as circunstâncias previstas 
nos itens II, IV, XIV e XV do 
Art. 49 da Constituição Fede
ral. 

Art. 4~ A programação, a ge
ração e a produção ficarão a 
cargo e sob a responsabilidade 
das Mesas da Câmara dos Depu
tados e Senado_.f_edera1. 

/ 
IX .............. _ .. -.......... _._-_____ Arf. -5~ ReSolução do Congres-

so Nacional .:disporá a execução 
X .......... _ .......•.. ······~····-·--da presente( lei. 

i 

Art. s~ ·Esta lei entrará em 
Vigor na data de sua pub1ica
çao, ~eyogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das Sessões. 
Senador Hugo Napoleão, Rela
tor. 

Fenaj/OF. 081/90 

Brasília, 23 de maio de 1990. 

Ao Éxcelentíssimo Senhor Sena
dor, 

Em nome da Federação Nacional 
dos Jornalistas, gostariamos 
de expressar nosso apoio ao 
Projeto de Lei n~ 4431/89, de 
autoria do Deputado José Tava
res, que reserva 10 minutos 
diários nas redes de televi
são, das segundas às sextas
feiras, para a divulgação das 
ativ1dades do Congresso 
Nacional. A aprovação do refe
rido projeto pelo Senado Fede
ral não deve ser entendida 
como medida de autodefesa dos 
congressistas frente a eventu
ais critlcas veiculadas pelos 
órgãos de informação. Muito 
mais importante, em nosso pon
to de vista, é oue a veicula
ção de um noticiário preparado 
pelo Congresso Nacional 
permitirá o debate de temas 
sem os condicionamentos impos
tos pelos interesses dos 
proprietários das grandes re
des de televisão. 

Citamos um exemplo concreto 
para fundamentar nossa posi
ção: não fosse o Diári~ da 
Constituinte~ a questão da de
mocraticazão dos meios de co
muniação não teria sido objcto 
de debate através da televisão 
e do rádio, já que este tema 
não interessa às redes de TV, 
nem aos concessionários de e
missoras õe rádio. O mesmo po-· 
deríamos afirmar em relação a 
propostas que ferem interesses 
dominantes na sociedade e que 
exercem forte influência nos 
meios de comunicação, tais 
como ~ demarcação das ·terras 
indígenas, a nacionalização da 
exploração das jazidas mine
rais, a reforma agrária, o en
sino público e gratuito etc. 

Note bem V. Exa, ao defender
mos a instituição do programa 
do congresso Nacj_9na 1, não es
tamos pretendendo favorecer ou 
impor teses, digamos, progres
sistas, mas, simplesmente, 
procurando garantir o direito 
de discuti-las amplamente, 
permitindo, dessa forma, que a 
sociedade brasileira seja de
mocraticamente informada sobre 
os diversos aspectos de cada 
uma dessas polémicas questões. 
Em resumo, a medida proposta 
pelo referido projeto. atinge 
frontalmente o monopólio dos 
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meios de comunicação, fevor~
cendo o pluralismo na discus
são das propostas e projetos 
em tramitação nas duas cas$5 
do Legislativo. Por este mot1-
vo~ dirigimo-nos à V. ExA pe
dindo que apoie referido pro
jeto. 

Sem mais, ap~esentamos as 
nossas mais cordiais sauda
ções. 

Atenciosamente, Armando S. 
Rollemberg. Presidente. 

DUPante o discurso do Sr. 
Hugo Napole~o. o Sr. Pompeu 
de Sousa, 3Q Secretário. 
defxa a cadeir~ da presf
dencia, que é ocupada pelo 
Sr. Iram Saraiva, 1Q Vice
PI"'eSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai· 
va) - Esgotado o tempo desti
nado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa A1 
Srs. senadores. 

Passa-se ã 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum em plenário 
para votação das matérias. 
Portento, fica adiada a pauta 
que seria apreciada. 

são os seguintes os itens 
adiados: 

Discussão, em turno úni
co, do parecer da Comissão 
do Distrito Federal sobre a 
Mensagem n~ 104, de-1990-DF 
(n~ 77/90, na origem). de 
20 de julho do corrente 
ano. pela qual o Governador 
do Distrito Federal submete 
à deliberação do Senado a 
escolha do Doutor Jorge Ca
etano para exercer o cargo 
de Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Distrito Fede
ra 1 • na vaga decorrente dó 
falecimento do Conselheiro 
Fernando Tupinambá Valen
te. 

2 

Discussão, em turno Uni
co, do parecer da Comissão 
do Distrito Federal sobre a 
Mensagem n~ 151, de 1990-DF 
(n~ 509/90, na origem), de 
27 de julho do corrente 
ano. pela qual o Senhor 
Presidente da República 
submete à deliberação do 
Senado a escolha do Doutor 
Wanderley Valim da Silva 
para exercer o car~o de Go
vernador do Distrlto.fede
ral. 

3 

Discussão, em turno úni
co, do parecer da Comissão 

do Distrito Federal sobre a 
Mensagem n~ 152, de 1990-DF 
(n~ 510/90, na origem), de 
27 de julho do corrente 
ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República 
submete à deliberação do 
Senado a escolha do Doutor 
Marco Aurélio Martins Araú
jo para exercer o cargo de 
Governador do Distrito Fe
deral. 

4 

Discussão, em turno úni
co, do parecer da Comissão 
de Constituição. Justiça e 

--Cidadania sobre tt Mensagem 
n~ 178. de 1990 (n~ 597/90. 
na origem), de 10 de agosto 
do corrente ano. pela ~ual 
o Senhor Presidente da Re
pública submete~ delibera
ção do Senado a escolha do 
Doutor Manoel Me~des de 
Freitas, para compor o Tri
bUnál Superior do Trabalho, 
como Ministro Togado, em 
vaga decorrente óa nomeação 
do Ministro Marco Aurélio 
Mendes de Farias Mello, 
para o Supremo Tribunal 
Federal. 

5 

Discussão, em turno úni
co, do parecer da Comissão 
de Relações E~teriores e 
Defesa Nacional sobre · a 
Mensagem nA 177, de 1990 
(n~ 592/90, na origem), de 
9 de agosto do corrente 
ano. pela qual o Senhor 
Presidente da República 
submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor 
Marcelo Didier, Ministro de 
Segunda Classe da carreira 
de Diplomata, para exercer 
a função de Embaíxador do 
Brasil junto à República da 
Guiné-Bissau. 

6 

Discussão, em turno úni
co. do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e 
DefeSa Nacional sobre a 
Mensagem n~ 181, de 1990 
(.n~ 620/90, na o r 1 gem), de 
24 de agosto do corrente 
ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República 
submete à deliberação do 
Senado a escolha ~o Senhor 
João Augusto de Médicis, 
Ministro da Prime1ra Clas
se, da carreira de Diploma
ta. para exercer a função 
de Embaixador do Brasil 
junto à República Popular 
da Polônia. 

7 

Discussão, em turno úni
co, óo parecer da Comissão 
de Relações Exteri6re_s e 
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Defesa Naci ona 1 sobr·e a 
Mensagem n~ 185. de 1990 
(n~ 660/90, na origem). de 
11 de setembro do corrente 
ano. pela qual o Senhor 
Presidente da República 
submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor 
Evaldo José Cabral de Mel
lo. Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Di~ 
plomata, para exercer a 
função de Embaixador do 
Brasil junto ao Governo de 
Barbados-

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai~ 
va) - Da mesma forma. também 
não há quorum para que seja 
votado o Requerimento n~ 373, 
lido no Expediente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai
va) - Nada mais havendo a tra
tar, vou encerrar a presente 
sessão, designando-a para a 
próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único. do 
Requer1mento n~ 358. de 1990, 
de autoria do Senador Odacir 
Soares. sol i citando. nos t.er·
mos do art. 172, I, do Regi
mento Interno, a inc1usão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei 
n~ 88. de 1990, de sua auto
ria, que dispõe sobre a explo
ração dos serviços de 
telecomunicações. 

2 

Votação. em primeiro turno. 
da Proposta de Emenda à Cons
tituiçao n~ 3. de 1989. de au
toria do Senador Marco Maciel 
e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta parágrafo ao 
a~t. 159 e altera a redação do 
inciso Il. do ar-t. 161 da 
Constituição Federal. 

3 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 5. de 1989. de au
Loria do senador Nelson Car
neiro e outros Senhores Sena
dores, que dispõe a remunera
ção dos deputados estaduais e 
dos vereadores. 

4 

Votáção~ em_ primetro turno, 
da Proposta de Emenda à cons
tituição n~ 6, de 1989, de au
toria do senador Marcos Men
donça e outros 24 Senhores Se
nadores, que acrescenta artigo 
ao texto constitucional pre
Vendo a criacão e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

5 

Votação, em primeiro turno, 
da proposta de Emenda à Cons-
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tituição n 2 1, de 1990, de au
toria do Senador Márcio Lacet·
da e outros Senhores Senado
res, que acrescenta dispositi
vos ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

6 

PROPOSTA OE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N~ 2, DE 1990 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao 11) Quinta-feira 25 

(Incluída em Ordem do Dia 
nos termos do art. 358, 

§ 22 • do Regimento lnterno) 

Discussão. em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n 2 2, de 1990, de au
toria do Senador Mata-Machado 
e outros Senhores Senadores. 
que suspende a aplicação do 

art. 62 
art. 64 
Federal . 

e altera o§ 2~ do 
da Constituição 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sara1-
va) _ - Está encerrada a 
sessao. 

(Levanta-se a sessão às 
11 hoPas e 15 minutos~) 

Atadal64ªSessão, em24 deoutubrodel990 

4 ªSessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MlNUTO$, reg9menta1, 
ACHAM-SE PRESENTE$ OS SRS. sessão. 
SENADORES: 

declaro aberta a revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetes: 

Sob a proteção de Deus. ini-
Mário Maia - Nabor Júnior - ciamos nossos trabalhos. 

Odacir Soares - Ronaldo Aragão 
-João Menezes- Oziel Carnei
ro - Carlos Patrocfnio - Antô
nio Luiz Meya -Alexandre Cos
ta- Chagas Rodrigues Hugo 
Napoleão -Afonso Sancho- C1d 
Sabóia de Carvalho - Mauro Be
nevides - Marcondes Gadelha -
Humberto Lucena - Marco Maciel 

Ney Maranhão - Mansueto de 
Lavor - João Nascimento- Fran

O Sr. 1~ Secretário procederá 
à leitura do Expediente. 

É 1 i do o_ seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO. 
PRESIDENTE DA REPUBLICA 

cisco Rollemberg- Ruy Bacelar Restituindo autógrafos 
- Gerson Camata - João Ca1mon projeto de lei sanc1onando: 

de 

- Hydekel Freitas- Jami1 Had-
dad- Nelson Carneiro- Mauri
cio Corrêa Iram Saraiva -
Antônio Alves- Pompeu de Sou
sa Mendes canale - Rachid 
Saldanha Oerzi- Wilson Mar
tins - Leite Chaves- Affonso 
Camargo - Jorge Bornhausen 
Márcio Berezoski - Nelson We-
dekin Alberto Hoffmann 
José fogaça. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 41 
Srs. Senadores. Havendo número 

N~ 200/90 (nA 758/90, na or1-
gem} de 23 do corrente, rela
tiva ao Projeto de Lei n~ 16, 
de 1990-CN, que reprograma o 
Orçamento de Investimento das 
empresas Estatais para 1990 e 
dá outras providências. 
(Projeto que se transformou na 
Lei n~ 8.084. de 23 de outubro 
de 1990.) 

OFÍCIOS 

Do 1g Secretário da Câmara 
dos Deputados, encaminhando à 

PRO~ETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

NO 58, DE 1990 

(No 129/89, na 
Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Divinal 
FM L tda. , para exe 1 orar 
serviço de radiodifusao so
nora em freqUência modula
da, na cidade de Formiga, 
Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ fica aprovado o ato 
que outorga permissão à Rádio 
Divinal FM Ltda .• para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos. sem direito de exclusi
vidade. serviço de radiodifu
são sonora em freqOência modu
lada. na cidade de Formiga. 
Estado de Minas Gerais. 

Art. 22 Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N~> 394, DE 1989 
ACEL:an':I:SSXMos S!:N!JORES .~ROS DO CONCUSSO JV.CIONAL1 

, Mo. t~• .:!o artigo 4,, 'inei•o xn, ecnllbin.'ldo 
COCII; ti·lO" &i artigo 223, ·da Conlltituiçio, J'ederal~ tenho lt 

!lolu::a ct. IJUhmoter i ap.raei'açlio do COil.o;rre.oao Nacional 
•~nhae!o de Expo11içio de Motivoa do Senhor Minbtro d: 

~tado daa Coa1,ud.cacõea, o ato eonatantê .411. Portaria na IlS, 

. 2.1 do julbo de ~98' • PUblicada no Dihio:j:!Íieial !!a Cniio 
=~~.1 do. julho' de 1,89, quo •ou~r<Ja 'J>!tn:~ba.io:'l· i- ~I:O 

~ LTDA~• PII.Z'& CIXpl.orar,; pelo prezo 4o lO {e!ez) anOa 
•!!•.direito de OXCllullividade, a~trvico dft radiodifu11<i:o ·aonor: 

~-~r,ec;aineia •odÜ.lada, na eidad~ do Formig-a, !:atado de. Hinãa -··. 

... 7 . / 
/ 

.. De .eonfor:m1dtlde.. eo111. 'o.! atribU!çÕC• l.eqa.ia • X'!. 
~l&~aentarell CC~~>et1o::!.u a eate Min1Dt'!rio, deteJ:'!!inei a pul:!olle~ 
çao do Edital n'Q' 233/BB, e0111 vist.u ;a impla.ntaçao do. wu. eata 

~!' ,:~;!~o~!~~o d:~cr;!a c:;.~~~~neb JtOclul&d&, n,a cidacli' 

24 H~ p1:azo eatabeleci4o pol«. loi, •oon-.r&lll u •• 
9'11ntoa II!Qtid.adea• ,-

BERSM COMtHICAÇXO t.TDA., 
111.:DIO DIVINAL FM t.TOA., 
AJ!EIAS BRANCA$ SISTEMA PK' CE R!OtO L"rDA~ • 
SOClEbADE DE RAbiODIFOSAo MORENA LTDA. 

3~ Submetido o aaaunto fO exaJ:Joe doa ó~:o;rioa COI!Ipl!l 
t;;iz;~~ d~st.i M1n!5tãr!o, ~ co::clt:.::oe.:: !ar:= i:la . .=ent.!clo ~~~i 
.ab a. aspeetoa t.icnico e j.~;~.l:'!dieo, as entidadri p1:o~nt•• 

_aat.iafizer.,.·is ex1o;iine!. .. a do Edital e: ,ao,; requ:laitoa do. loo;1a 
~~iio ... pee!Uca de radiodifuaio. -

C. NC!U.U eoodiçõea, i v.iata- du enUdn.dea qu. M 

~~lt!:h~ • c~~~~!o do~=~~~~:ic~ç=~•~t~ef'!~v~~e:n~cS!~~ 



Quinta-feira 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao ID Outubro de 1990 Ó023 

çio &I VO••• r:KeOléincia, encarcoendo se <!1Q!:!o de •nriar ao Con 
'!ln•.o Racional a onoxa portar.1a ""' pet"mlssio. O .at:o do ov.to'X' 
9!! so-nta v:tt"i a produdr 11011• •!eitoa lco;;a1s após :~UI:Iori 
Ç40 do conqrcaso Nac:Lcma1, na l::oraa-~ P"'~'"''l"a:fo t.o:<:t:osJ..ro, d<:i 
art:J.go 2:23, c!la Con::~~tituiç:iío. 

-·· ·~·~® "~,cfiJ~ :PLl"# 
c:MIIWftlt CIVJ:L DA PRESIDI!:HCU. DA. Jtr!PÓBLlCA 

S11bcheUa para A~<suntos JIII'ÍdiCo• ' · 

i:r:FERfNc:U.sj: HINCOM - r;.N. no 091/U 
NOP - 29000.00S800/8ll-71 
Controle n• 1073(8' 

OUtOt'g'& pena.iosao ... 11.\010 DIVINAL FK LTDA. • pua C!X 

piorar, pelo "praz<:~ d'!! 10 anos. serviço de radiodU:~ 
s.l<:~ IC~nora e111 fz:eqtiCncia •OOulada. na ctcl.ada d.• Fo; 
•Igoa, e.tado de Ninao ~z:ai•. -

lr;or:aal..nt.e, • roctal'la ••tli .. c:gftdlo;a.• d• ••~" •!! 
c:-i~d.a l aubcMfia para lt.tlsuatO. Parlit. ... ntar••• 

para •laboroçlo d• -~••9•• ao•Coa<Jr.-.•o Maclon.al. 

macn-a1cma...-r~ """ - ~· Jt ;-=~r=:=·-!! : ,.: 'l ---- ... , ... ,.11 ~h! 
' -- - .... - • .ii ~ 

.,....W""'mi<\ ..... !.TM 

..._..____ "'' 
__ __,,....,_w 

·. 

:::'"l .. ~71-•lll 

~ 

Uti.IIE riDHICIItl E .UC~\ 
OCA/DA r··"""·~ 

hnhor- haet•r1o - O.r-al, 

' 1. hrv1ço 
2.~1 
~- C&n.ll 

4.. Clu•• : c 
5. ,C.p1tal atD1- o~1Q14o : lOO(CDU llv:R 
j!li. llor'-r1o do tu:s:u;:1ol:l&a•ato : IlU.ttaolo 

~ acordo. ElabOra-•• o C41tal relfPOicU.vo. _. 
coacUc:llaa ac:J.- pe-opo•~· • 

JDdet:J.ro. AO\I&rd•-•• nova Olllortun1da4o. A 8ft d.v.r'
c-un1car ao 1at:ar•aaado. fllu.&ndo bo~r. 

·lrilafUa·DF. 

~ ~O VtU.AA FURTADO 
lf ••aaUrio - Geral 

CODiçiU .a -onn t.lU UtnÇII!' • rr ~ · ,. 
uruu.çlo ao SDU\O n •••to•nnl•~._~y ~ 

- urau.a .... norona~ . 7' 
.la eatt••••• iater••••••• •• •••caçãa •, e:o:pl•r•çãe •• 

· ••~'•lç• •• t'&·i~ifaaãa ••••rii•~ ,.~ ••• Hp:r••••t••t• l•a•l. apra
•••tar •••• propoataa •••·••t• e \or•!l'io •• l':~tp•d1eote 0 .. 81r•t•r1a 
••Pailal ti'• znnrn. •• hlo Horl:tonta, ã l.ua T131biTu~ 1771 

l - NCDUtOS UUTJ:YOS .à D"':IU-

1.1 - •••••r1aeata 4.ir1&1•• •• Jllaiatr• ••• C•-w~leaç;,.., 

:1.1.1- •• r••••rl!e•t•.••,•rá c•aat&:r • ••••raçe ,.ra 
c•rraspoode•tia; 

1.2 - .ltos coaetitat!11ea • alt•raçõ .. •••••••••ta•• to• aa .ras
~cti't'aa coapro•açõas •• reatstro •• art.•ha .. atc: aa :~~:a
pal'\içiia co•pttc~>t•J 

:.:z.t - aoe atot eoaU:itad.••• ••• aae1•«•••• ••••r;'a 
cooatlr ~1spoe1t1Yoa ·~clare••o 

ot••• 
I.Z.t.t·- as'ntaa n ao;Õea raprell>:tltiTaa 4o ca 

'pital uei.lll são .lal."liuáwda a .J.ae .. : 
c1ooi:•a1a a aat-roaceiroa •• P'f••••• j•
:rld!'cas; 

2..:1.1.:Z- aenh;.;.. altar1çie coatrat•al •u anata
tária poderá , • .,. r~lio:a•• ••• a prá-
1'1a aatorfea~o de JUaiaté:rJ• dai Co••
a!caçÕ!s; 

%.:1:.1.3 - os adalain::rador•• ••••rio ••r b:r••tlai 
r•• aatoa • • la•est1d~>r& •o• cara•; 
ac.eatco p<~de::rá ocorrer d•pois. •• terea 
sido sp:roTICios pelo Min1st;r.lo da1 c ... 
oJ.eaçc;••; -

~.:z.:z - •• eetatet•o th runtlação 4eYe:riÕ Cf'llltar diapD5Hi..;
Yo• ralat1Yoa, 1pena1, aee au\itcna 2.1.1.2 
:.2.1 .J ••• 

2,2.3 - As eociedade1 aoC:nian ainda nio I'XI'Clttaftt•• fo 
· aarYiço· da ndi<H!i!tnio daYereo apresutar, j11nto 

eoa aeVo eatatuto0 • to•dro sociat.rJfo atual:h&d& 
eooettntl., o •nÍaéro, tt iate:r e <' tiro das a<;:Cõ•a !le · 
cada 1Ócio; 

:1 • .3 - CoapraY•nte de 11"" obte'O'C! aeeantiacnto pr•• c n1 Jl'lo 
de seauronça Jracinll, ao • acd .. do. auni<"Ipio ' b t~' do 
Edital, aui:..er.1.ocal1udo tlentra doa l1aitu • • :u. de 
Froatd.r•; • 

:Z,.J,! - Fica• oillispussllloa da apraal'ot&çi:o dÔ docu••nto •• 
••• trata a itea anteri'or, •• •ati.odea j. a:ucu
éaata •• '"d411er tipo 4e urT:lço dco rad:lodifu
aio a& F1h:a de: F:roatcl:ra, dt1'tndo, tlltl'lta"t0 0 

info.raar :11•' propo1ta •••• •:lt1nçioo 
I.J.Z- AI antid•d•a Ji (:OIICI!esioii.Íriaa/pe:raildonãriaa 

que:,' pe:ls prioe:ir•• Yal! prate11derca executar ••r1'1 
ço de' radiodifoaã~ o•' Faixa •• J'ro11taira, de:nrii; 
proYiÍcaciar a cd•pu.çio de acua atOe coD.Ititati-
11'0S às 'ispoa.içÕce do Decreto DI 85.06.4, de: 26 de 
•&•ato da 1980, 1 fia de obterea, atra ... .;e d• 
:DZitEL, o •aae:11tiaento de· • .., •. tr•ta o itaa :Z.J: 
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2.3.3 - .111 ••tidafaa qllc:, par• re·ci•tr•r eu •r'lui'l'&r ••"• 
al:ea co .. stitut:l.'l'oa ne~:c:alite• do a•SUiti•ult.O do 
Coasellae da Securauça ••cional, •c:acionado ao 
:lt11• :2. .. 3, <111T"!rão pro .. :Ldent:i&T cate docu•c.,o;o~ 
atra ... é11 <hii~DEUEL, be• c-o o conac'lll,.ntc rc.:ili
tro •• •r•vh•a•c•to oloa ••••oa, •nu: a da data prc
'l'iata para • "cllt'rep d11. propo11ta. 

Z.C - :lclaçie Anual" ola Xafer•.açÕn Seciah (kAIS), eoao • pi"OYa 

4a c:u•su·:l••ate" da 1•cialação tzoabalbiua rater•ntc a obac! 
.,;•cia da Pr"'!'P"rcionalidade ol., braailc_iro• aa antUaolc; 

2..5 • .Ce;cu:ão ic qoiitaçio olc tJ'ibut.oa fc:ih!rah, .-~cat·o 'IV&nolo 
ae uat11 <h •lcroc•prcu; 

2.$.1 - Oa 40(II1111ntes cnvaer11dGa noa it•n• % • .( • z.S ,.;., 
pJ"ach;arie ••r ap:re•ctltadoa. peh• eat:Sdade• III"'" 
•ii:o te•h•• abda iaict.•do auaa at.iYi4adea. 

:z.6 ~ Declaraçiio ti,..ada pelo• &4•ini•t:r"adoTca., conf~r•e A.na:t:o 
I. . 

3 - ~OD'I'OS .ELA'I'l"l"OS a C.IDA. COTIST.l 011' .ICICJ:l$T& 

3.2 - ProYa da cofuHçiio de bruildrG, 'tdU ac-•U&nte &pl'll,u:!'-
0,• "t&çào de qualquer u• doa. u:cuin~:ca do<:u•ento•: <:-trtJdao 

•• tl&•ci•cnto ou cas,cen~:o, ccrtificadt- do:: r-cscr,.isu. t! 
"tuJo .te elci'L<>r,, carteira profiaai.onal eu de identidade 
•• coap:roYalltc •• aa~~;~Taliuçio; ou de reconheci•~<ft~O !'e 
11•ald••• lllc •ircitoa ct.•ia, para oa partul•••eu 
J.J.I - J'ic.a diape .. aaof.o da aprcaentaç&a .ta p:ro"• de ~~;ac 

1rata • :ltt·• act••• oque• pert.ca~cr ao ll"''dro ao
eietÍrio de entJdade •:~tec:utantc de .acr .. Jo;o .toe ra
iJo41fuaio. 

3•2- Fic-hu'• CatfntraactiU • J'c-r•uJârto D1ft-J..C.8 (Anuo II). 
•• 03 (t.rê•) "fl••• pan ,,. aÓcioa ~ut: deuÍ• SJ (dnco pc-r 
e-caco) ou •aia. d&t eat.aa od açÕcl r~pr•i~ntathaa do c•
pitll aocJal; 

... MCfll'BTOs au.nnos .a e&'U UlllJii~IO& 

••• - Pro,.. 4• ~elldi~tio de brallllriro ~.ato, acdhat~acuu
tio de "llll1llluer ua doa u:&111nt•• olocuacnt•nt ccrtidio de 
!la~J<Ciaento ou cau•~ato, ccrt:lf:l.c.ado de rccct"1'.Sata, • t!t.u-
1• •• elaitor, carteira prof:laa:lonal 011 4• J.cl:cotidad•i 

.:.t.J • Pica d:l•pcn11do de tprcaeataçi<~ •• :proY& 4• •a• 

:~::::l:o J.~:• .:::::!:rj• oa:::e!:::;:c;: ::;...i;:•d;: 

ra41o41fu•âo. 

... 2 - Certidão 4oa c:rtÓrioa Z,~atribuUort:s c:f•nil, Cr1a1aa:la a 
•a Pre-c:aates da th~;~Jea, doa loca:la. da ralid;ada aoa ·1-
~:l•oa S (cinco) a11.o1, baa •••1• da• localidade& oa4c C:J:.cr 
"i'\ •• haJ• czercido, 110 ac••o pcr!odo, at.J:,.:ldadea e'c:oaâa! 
eaa. coao adallliatrador. 

Prlll'l'a da cuepr:lac11tO o!aa o'br:lcaçÕ•• •lc:ltore1•, aeliaata 
cart1diiio tot"IU:c:idl pele Juat.iça t:lcitor•l; 

.c • .c - Dec1ar•çio aasinada por todos o a· diricant••• eoo.to,...,• An.! 
x.o III; 

.c.s .- J':lcba de Cadanraaeato - Pflra-ol.Írio Dl[r-u.B, •• Ol hrêa) 

c.s.t - ()a 4oc-oacntos a ctu• •• rcfcrea o• it<IU>& ~-1. • 4-S 
11ão preei&&l'io ••r aprc&C.,tiido• pelo& di:ri&c:ntea 
••• iatt&:r&ll o quadro aoe1ct1Ír1a da catidadc, uaa 
.,...,, 11'110 • &"Pre•eataçi; doa •caaol aotr.Í .feita •~•.!! 
d.cndo o& !.tt:n.a. 3.1 c l-1; 

... 6 - Todo& 01 doc:uae11.t.o•• c:o•·c,.ccç&o doa que teE!baa l'~llcl:ade 
prc4ctcra1ru.da c dos c-oaproYant.ca de n&cion•l1dad~<, .~e .. c
r&o acr fil'••doa, expedido& ou revalidado& •• d&ta n•o ·~ 
pcrior a 60 (III:IICIIta) diaa da aua aprcscntaçie; 

A dc•onau·.aç.i'o dc:o.a recur1o1 técnico& a q1101: tt retere o 
•• 5 •• it.ea J do •rti&o 1' d:o ltccula•cnto do& SerYiçoa d.:: lt&dlodi
f'aaio, coa a r~d-açiO d•d• pelo Decreto pi 91-837/BS, d.n•r8 ae:r fe.! 
1:a •cd:laa'l:c indicaçio da& e&t"act~riltic:a& do tranlaia'aor • do li&t,! 
•• irradiante (Ane:~to l\') ctu• a cnt!.dade pretende ut.ilinr aaa "."'•• 
iaatalaçõea, coapr•c:D.dendo: fabricante, tipo • •odelo deuea cquip! 
acatoa. 

••• - o capital •fniao ellilido pat'• o ~·pre~t~dia.::nto de qt.ie tl'! 
t• a alÍn~<a.•c", S Jl do •rtl&o 11 do '-C:&ul.a•~ti~O dos Se! 
•lçoa of.c ll:.adiodi!u.aão, co• & r•daç;o dadâ _pelo Doecreto n• 
'n;B37/S5, é c:.alculado •• fuoçio da pot.~-iic1& Ol>, ne <'&Se> 
d• fK, 4• cllue da c'lt.l~io, .'f:ont'or•c ubcla ab.aixo, fi.)l.! 
di. pela Portaria KC 111t: 316, de ,11 d• tiO'I'~•bro de J98S. 

6.i.l - E•nçÕ•• de pot;llci.a até soo v, excluli,.
hca) 1't:tct o aaior '•lor d•. ltefcr;10cia; 

6:z!•d ~ \. .1. • atayoca a potencia c:oap~•adilla cau•e SOO v, ia 
claah·e, • l ltV, iaclu~he - :ZOO (duuataa) ,..,,.; 
a aa:lor 1'alor de ltcf•ueacJ.a* · 

!&taçDta da potênci• coapreend:lda ontro J kV, cz
~~:lu•:l•c, • 5 kV, i11elua1.,.e~- SOO ('l>uilab.eata.a) Ya
aea e aa1or T1lor ~~~ ltctcrencia; · 

6.1.:t- IEataçÕea d.t,pocência coa:preenUda aatra 5 ltlf, oz':.. 
tl111.:lYa, lO ltV, iacluai'fc - 1000 (a:ll) Yosea 
aa:lor Talar de Jtcf'e.rêD.c:la; • 

6.1.5- Esuçõu 4• potênei• C'oaprccad14a •ntro JO ltlf, OJt 
elvahot 0 • :ZS kll ineluai'l'c - 1500 (duu ail c 11111 
nnenu11) Yotus o aaio:r Talol" de Jtefcri•u~ia: -

6.J .6 - Eataçõea 4e pot;nc1• coap:re~ndida Clltrc :ZS kY cz 
elu.a.t=.. ••• s~ kll, iaclud•e • 5000 (cinco .n) "l 
lU o aaior Valor de Refc:rêt~cia; 

6.1,7- Eat.açÕu de potência -&upe-rlor a 50 lr.Y- 7000 h•
tc ail) ,.ezca o aaior 'hlor d• ll:ct•tillllci'a• 

:uçtu ac ao1•.nu..&. .-..o a.~ 

6.1.8- l:auçÕ•s tlauc •c .. - 100 (caa) "f~t•• • ••i•r 'a
• ,..lor 4c J.efcrênci•; 

6ot~.9 - E.at.açÕ•a claaaa "I" - 2:00 (duzeat..a•) ,.caa• 
aaior Y1lor de Jl!eterõiJ~cia; · 

6.1.10 = Eat.açÕ~• c-la••• ".1" - SOO (~~;uinllcatu.) •etea • 
aaior Yalor <lc J.efer;nc1a; 

6.1.U • !t"tiÇ~Ca C]&&IC "!&pccial"- J000 (ail} •••a• 
aaio:r T•lor d.e Jl!eferê~:~cia; 

6.1.12- Eauçõea de pot;ncia ·~· 2 kV, ~:~tclu•i'l'c !SOO 
(a:ll • q,uialleaua) ....... , o eaior 'falor de actcr.ta 
c1ai -

6.1.J3 - Eauçêica •• potêJIIcia co•preendida entre 'Z ltW, 1 ... 

:!::!::, •,.;:t:v; :::!;•;;;0; ;:o:.::;;:c;!~ e ••! 
6.1.1..C.- E•uçõca de pot;11cia coaprec•d:i•h catrc 19- kV, 1~ 

c1••hc • 2S kV, eacJuliYc - SOOO (c1111ca •iii ,..,_ 
••• • aaior Valor do lteferência; 

6.2 -'o, ,.alorc&: uta'belecf.doa aa atacioDada l'ortaria MC: 316/ 
as~ refere•-•• a cuh IIOYa coacc•••o ou puai•••o pretea-
41d•, con•idcrada iaolcof.a•ea-e.e, c o 'l'&lor da rc:fcr;saeit 0 
• acr con•1dcrado para o c.Ílcnlo, é o Yi&c:nto aa olua da· 
publf.c.aç&o olo Edibl; ' 

7 - .a •no•sn.&çlo :n •ISPo•nn..xaa•~r. n ~sos na&JtCSDos POH
!ú. sn l"lln.& •.a s~xna. rau: 

7~1 - •• ea&:o 4c entid.ad.,. aiDda não •x•cvtant• da aer'wiso l.a 
rad1o41fuaao;; 

7~l.l - Qvasado o capital •ocial da cntid.adc !'or h:u.al oa 
•upcrior ao ••l•r do_ capital __ ~_!aiao ozilido par• 
o capra~nd.:lacoto • ••tiYcr tot•I•eate :l•t•crali•!. 
tio .~!11 pr••i.ata, noa ,ato• coaatituth•o.a, • iatc&r.! 
liaaçi:o at.Í • odata 4• catrada •• f'uacio•••c&t.o lla 
eataçi:or 

:1.1.1.1 - pro.•• d• depÕ,ito, •• \anca oa Ot:~tr.a, 
i•atitviçiio tinanct:ira, d.e, ao alaiao, 
SOS (ci10q•cata po:r" c•ato) do Y&lor ca:r
reapoadcntc ao capital exicido para a 
oeaprooad.iau••o; ' 

OISEJ.YA.ÇiO: Se • Ol'ltidadc participar 4c alia• •• 
ua Edital cl:onerê, para cada ua lllelca, apTenatar, 
•1•• llo depÓdto de SOS (cinqucatl po:r" cesaU) lllo 
capital, ait~utl de a1t.eraçi:o doa at.o• cotl&tit.ati
.,.oa o10dc co.,•t• o a~;~a.::i:lto do capital .aocial de 
aata • Tllor do capit&l •lniao _c_ll~lido p.ara c•cl• 
•• ••• aer ... lçoa preumclicloa l 

1 
-~ 
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7.J.2 - Quano!o o c:apitol social for~ ao c:_apj,_t,a_l 

::~~!:: .. ::!!:d:.~• :~~e .. ::~:=~a:!;:;::n~: ::~ .. !~=~l 
:••o, aea p:rnilt& • SQ& int.ccrali:r.açao ate: • •h
'ta •.:) b..Íc:1o de fu11c:l.oaaaeato da estação: 

7.J,2.J- prowa d• depÓaUo, c• bt•u:-o.ou ea"tra 
iaati'tuiçâo liaaaceira, ~h·, ne> afn1ao. 
SOS (cinquenta ;Por c:ca.te) 4o •u]or cor
rcapo:Pdealc ao capUil e:.:i.ci•e par1 • 
l'&precno,iac~:~oto; 

7.!.2.2 - haonnr•iio de dhpolllUlid.utc de cr,i:
dito baaclrio ou de a•rantia de finan
cilacntef fc!UI atr•••• de_ d4'ru~c11coa 
tornccidoa pclaa ia1titulçoca propri•• 
•• •• 1':1n&,ac:iaa•UIItO CDnCcdido pclo fa-
11r1cante •o• cqa1paacn'toa, de foraa a 
coaplctar o T&lor do capital acncio1ado 
ao "aubit.ca aatcrior, até atiAc:l.r, no .I 
AJ•o, o tC"taJ odo c1pJt•l .. 'lf'~. ·:p.•r; 
• ~•f'r~endi•~n"t,o; '!' !. 

7o:Z -)(o CISI;t dc•~nUdldt ~X4'0:Utant~ do 14'1'•1 o ~ :, lf~-
.!,!!11 

7-:Z.J - QUindo • c•piuJ .aochl toull~11tO :l.a•ucr•liudo 
for s,ual ou aup~r:l.~r ;, 1011 4ea Yalorel tixaao1 
11 Portaria MC ai JJ6/8S, Jllrl Cldl 11:1• d41 jeu.a 
acr•iç•~ acrc.u:1da da quantia u:i&ida para o aoYa 
•••r•••diaaa~, e •atida de tica ileat& da 4caoaa-

..... 
1.2.2- Quando • capiul aochl tor ~ ao C&J>Jta1 

a{liao CJ~;i&:ldo par& o aapra•tod1acal - fau:cllilcr, 

111a 1 dai opçGaa ahbo 1ad1cla4cah 

Pt!MEIII.h 

SECIVIllh 

a) roroea 1h d~pÔiite, •• llaae.o •• •• O,! 
tra 1aatitu.1~ão U11anca1ra, da, aõ 
•laiao sol (c1a,ueata por cautO) do 
.,alor eorrupeadcnta •h capital u::i
aido pa:ra nol'o eapr••••iaeat&J 

11) abuU h ahoração dea a•tol COIIati
tutJ.,.ea pa:ra elnaçiio do capital ao-

;!:1;,~.::;r~:·;:;:d: ::.:a::JI;ee::! 

aeato, 11a qual coaat! "-"' • sua int! 
crllir.ação tonal ser• efltil'aola at• 

'• a <l•t• pra•ista para a clltrod.t; 
t•ncio•••tnto 4a ,caução; 

•l pre•• de dcJIÕsUo, •• baRco o" outra 
1•ati~utçio tinallet:Sr•, <!e·, no .!ni
••• .50~ (clnCluo:nu por ecnto) ode ea
lor c:or-rupoodo:liU ao capital u:1~;i-
4o para o no'llo Cllftl"ec•di•o:nto; 

llo) de•onatnç;o dt disponibilidade de 
crédi~o b.ancário ou do: car.nth d ... 
rin.ano:l•• ... nto, feita lt.~a•éa dt d~C:,! 
aentoa :l'ornec:idoa pelll iostitu.içoea 
prÓp~ri.aa ou <h: !1nanc.Lo11elltO eonccd! 
do pelo fab~ricantc doa eq;u;ipa11entoa, 
de foraa a co•plctar o valor do cap,! 
tal aenchonado ao aub1tt11 anteJ"ior, 
•uÍ Ínincir, too •ini•o, o tot•l do 
capital exit;ido para e eapTeendi•ca• ... 

7,,3 - Sendo a propoo~nte uaa fundação, e:r.ccuuntc do serYiçe de· 
rail1c<d~fuaão ou o:io, a c:oapr,vaç.ie dos reC'UTI<'S poderá 
acr tcita do: ua& daa •<~=cuintc• ••neiT•s• 

PA!HElltAI a) prc•.a de de-pÓsito, ea banco ou outra Jn:n1:-

tuição fiunutra de,-~o '"aTnia~· 5 { , que~ 
ti por cento) .:lo Y&lor cor~resp ,• c•-
p1t•l c:d&l:do p.ar& o e11JI:r'Uftc!iae • , 

•) dtllOllltrao;:ão de disponibil:tdado: de cr;dito 
lloanci:rio (111 4e c•r.aftt:Le de financ1aaento, 
teita ttra•IÍ• ele docuaeatol fornecidos pel11 
1•UUu1çiu prÓprias ou da ftb&DcbaentG 
concedi•• palo tabricuao: doa cq;tlipaaebtoa, 
011 atra'Jéa de outro& acios 'lliC d••onltrca I 

eo•pltacntaçi;o do e&lor total do capit&l •x! 
&ido para o o:ap:rceadi•cnto.i 

IIGtiWliAI p:roya de •cpÕI.ito, e• b•Q~e Ca out:ra iasti
' tvt<ção fi11a11cei:ra, do to'tal do •alo:r cerro: a-;. 
poadcote ao ccpital ext;~ido pe:ra o eap,reca
di•aato. 

7.4- Oa 1'1••n~iaaeot<:l coa oe t•br.l..anto:a dou •'lufpa•entos .. e11 
ess tnabeled•c•toa de crédito 111cionais nio poderio aer 

·eoa·tTate.doa por pra•.:. auperior a 10 {du:) u•es; 

1 ... QII&Jto coxrUXJ:naa l noPC&Ta 

8.1 - .t. e~t1ola4e dcyera aprceanter, •• coaplcacataç;o; ••• pro 
· 1'0itt~ a 'lulolro (Aàcs.o Y), para 01 :Cial de• ali.,••• !• !!7 

e 0 111, e o: t do i 1"1 de arti;~o 16, do ••&ulaacnto dos Se:r
::-iç';a de ll:;oliodifuaão, coa a rcdação que lhe :Cei dada pe
lo llecrato •' 91.837, 4• %5 4e o.11tuhre de J9SS. 

f ..:. ftOGUliAÇlO 

9.1 - P•r• efeito olc prctl!.dt1atJtte des •Jten• 7 e 3 de Anexe v, 
C(lnstante •do i te• •at•rior, a pTopono:otc: 

Cllllid•r&lldO o i.,ttrtllt aacioaal t a finalidade ·educa ti
..,, e cvlturo:l' de urviç• ode radiodifusão llle•eriÍ elaborar 
•aua procra•as inforaatieÔe, eductti,.oa (e la ei•ol, bc• 
coao e publie:idaole e:rMercial e o u::r•iÇo oof.ici•>lo, de 
foraa a (OIICf'ibuir ps:ra • d~tscnvolviaente da. H~ç:i"D, atr•
•IÍ• do apc~rhiça.a1'nto .i.ro.tecral do bc-ac• .br.ailc.iro, 
obu:r••ndo, ~tntrc outros, GS •ecuintc' crit;rio&: 

9.1.1 - prcferCoo::l.a 1 te•••· •utorcJ- e iatérprnes n•cio
nais, 1 fie ole 1nccnt1ur a cri.u:.lvid~de do ho•c• 
lllraaileiro c o dcacn•ol,.i•cnto da a caprcs&s produ 
toras nac:len.aia, ~o• 1 co111e~u•nt• •apliação i;; 
•arcado de trabalho lit;ldo • teda1 11 ati'lliiladea 
.erdnic•s; 

9.1.2 - ro:sreno ;. dttcrcacia~Õca rt.&;ioneia •• .rultura 
lllradlclra, prou:1rando rehcioniÍ-laa e.; pré-
prio cc<ntc:o;to;: 

9.1.3- •anuteo:çã'o de elend~t eentido étieo. l r 1' 
vJ.co• •., ~ 

9.1 •• - :Cide.di&'llld-•of• da lororaaçi:o e Olloaer•ãn ·~.,.. n& 
publlcJdada, ode pr1ndpios étieoa ind'ia nai-
,.t11 à protcçio da pÓbllco a do COila~>•1do:r. 

tO.J - Oa <lon1aantoa de,.e:rão ser apreaet~tado•, pr•feroracJal•"'-" 
tl 0 o:a cor1&1naia le&htil :Cae-ulteda e reprodução :Cotoa: 
titica oleado: 'llle •• c;p.l.aa ao:jaa autaatic•daa e l•a!
val••· 

10:.2 .. A aceitação de• propostaa aio iaplic;ará a• obricatorie~ 
~•d• da outor&l, podcnd:tt o Edital ecr cenceleda por ia
terauo: od• Ad•1•1atraçã~>, ae41tn.tt ato de ltioinro das 
CO .. \UiieaçÕes t~os ter••• do arti&o U do J:ecul•••ato doa 
ler•içoa de aadlod1tusio, ••• qu• •• propoaeato:a ttDh.t;a 
direito a 'I;Ua.lquer recla•açiio ou 1,;-deaJ:o;ação. 

10.3 - Cooatatada 1'alt1 011 111corro:çio .oa docuaentação 'llll &coa, 
pan~a 1 p:ropos"tl, o liEHttt- po4t:ri: co11ecdcr u• pra~~:o .; 
até IS dita â propoae11te para aupri~la. 

.;._ Xoa Estados do .ia&&011aa, A.::rc, Pa:râ, aoadÕa.f.a 
1 ao• f•r.ritÔrio• do A.aspá e 1tori.1••· i t:Xca
çio d,.s capittit doa citados Estados, o praso 
poderá aar de até 30 dLu, a crit.rio da 
liEII::rEL. 

tO.J.% - Q:uand<> G Edital u rc"erir a .,.,, localidat!t si 
tuadt o& Fai11:a doe Yrontei:ra. c, para o cua"ri: 
•ento da o::o;i;~êcci& !or neccssirio o •ssent:l.aca 
to pr.Íl'io do Co:~~aelbo de Se.c;uran~a Naciooal'7 
o pra1o podcri aer de at.Õ JO dias, e critério 
d.O DENTEL. 

JO.,f. - O llin:in:ro de Estado d1s Co•onicaçÕcs JIOderi autó:riu.:r 
a julltada de doeu•entos ao pTOCCSIO das proponcn'tcs 
det~rainar seu rac:U11do. 

10.5- O MiaiatTo de Elt&do das Coau11icaçÕca :reaerv--ac-& fa
culdcde de, •o:r-ificad.a a o:oaYeniêncil c, baYcndo poaai
llil.idadc toÓcoic•, outorcar peraiss.io a aaia de ua1 Jlro
pooalltC '.:itAt:r'c aa q;ue auadcrca às preseotca ColldiçÕcs. 

.: .. DEN'l'Et. 

~no D9 2Sit100.00.5800/18-78 

~ propoataa ent.rc!'l'olta neat.a Dintoria a. .. 
9ion&1 foram n\IDII!iráé!aa ~& ae~inu, .an.tira, obaervada a data 
4• •preac.nt•çiol 

~S'l'A 119 01 - SOC~!!: DE V.O:roDIPtlsAo MO!tENA L'l'lJA. ,apn.

..nUda; tba 2J/OSI./tl8,protacolla:•d.• aob o n9 

2SillJ.t.00058:2/$8 

---------
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-·SE~ COMUNI~ J,.-rcA.,&pre.CIDtat!a -

01/lO/&a,prot.oco11n.4a sob o nq 2tl.Ot.O<IO$!U/ 

_ :::ro Dr9'lH.kL ·LTOA •• apra..nt&d& •• 07/10/88 

pr:ot;OCOU.sao!a ~ o :a.9 2tl04.000S9l/88 •r 

- aJ1.EV1,S 1JM1«:AS 5XSTDQ. 1'K D!: RADIO LTDA., 

• pniMn,tad& - 11/10/ll, pr:otoeOl1'1"&t!a .ob o 
n9 2U04.00059S/88. 

tco111ta data.,. &poi!D"i. ao praaont.. proc-a.o aa 

r.~fer:l.cSaa propoataa, que p&•••r- & f&:wr ~· J,nt.e9r&nt:.e 4o 

-~ .. até. á ocaa1.iio da outo~a. 
z, pilr& conatar, lavr-l o ~ .. n.u ter-o qiHI 

.fti poc •t. aaaJ.na.So. ' • 

fn.j cu 

ln.l.,. · ... 

rn:r Ql • QS 

ln.\ 

\n.l 1> 

(;,1 ...... 

fn .. f 20 • n 

\ n.l 

.. lo Bor:Lacnt.e, 11 ü outu 4111 l!UII. 

-~ 
&n.nA· ib.T.JtU S A DE ABJIEtl 

Clwfa <h. a.çio 4e ;aa,u 

A P1'0f0"'1U\t• _n:JIUWI et'!M!IQÇIQ LT!ll. 

1~1\nlu sua proposu 'o. os scr.ulntes 

~quorlac:nto dlrlsida ao Mlahuo das CoauftlC! 
çoc:s; 

I atos constltutlvoJ o t:Ycntvlis ahc:rac;õu co• 
as rcspcu1vas.colflpr~vaçõc:s de ~trq,ulvll•ento -o•1 

· re&l~tro n;s rcpartip.o c:ODpCtentc ~ 

cl•usulas ni&idn pelas "alÍn~u !• ~ • i do 
1• do art." 14 do JSR~ 

ccrtldio de (luitiiÇâo de Tributos fcdcrah, q,u•!l 
do for o caso;; 

TGlaçio Anual do ln(or•ações Sodals (AA!S). ~ 
do for o c:uo~ 

Dccu.uçiio f:lr•:~od:l pelos :~dainlstrndores de 1\UC: 
J1 nSo pQ,.S\ll s cntid:~de autorit::~ç~ç '[!:a~a e;tpl~ 
'iill' o 111es•o dpo Oe scrvlço, nç lllun1clplO .. ~nde 
~,. nretendc insuhr a. esta.ção 'fr que •. não ··exce 
dan os liai tcs íi,;:~.dos r.o artit:o ll do lk:en'=' 
tc-lei n• 2:S.6, de 21S de fevereiro llc 1'5167 .. caso 
'!lenha a sc:-r eontcmplaOa coa 3 outorc3: 

b) ncnhu:. sócio int;:ra o quadro socictãrio de 
cutro. cxccut:~nte do ~csn:o tipo de serviço de t3 
dlodUusãO, no munidpio om!c se p-retende inst_'i 
lar a estaç5o, ne111 de outr:lS ernprcsu de uoiõ 
cli!uslio, e111 !l'lunicipio:; div-rsos. cm excesso ac'i' 
limhes fixodos no :&rti~o l2 õo Decreto-lei n• 
2)6, de 28 de fevereiro de l<J61, COISO a prctcn 
dcnu venha a ser conlcP<pbOa co111 a outot~:,3; -

'COIIIptoVante,. do que a cntiO~.Je pcssul. os rccu! 
•os f'1nõlllcc1ros "exi~tdcs para.o er.~pret:nOilllento; 

•1nuia de •Iteração contratU3l ou cstatutãrhpa 

l. ra • cl~vnçao do capltal socinl, ., ser :IUiliC:nti" 
• 'dC·dc 11ail o valor previsto p3r>~. o novo serviçO ' 

quando !or o caso; , · ' 

quadTo Colllplcllefttar i proposta, con!orliic ité:• 
das Co!)dlçôes do Edha.l; 

[llil ].5 

II11_l.O_J 
1;1 22 .. 21 

lo:LlLJ 

pr~\0'~ ,J~ <I.UC: os di retores cn• sõdos-,c:rc:ntu 1 ;~0) 
bras11C:'lros natos; 

provor de: , ... ~'i'Th:u:onto das obri~::lu;:>es eleho'r01 i:. 
dos o!hctore~: 

Ccni.dio do~ Cartórios Disnibuidorcs Cr\·~,ls 
Criainals c do de t'rotestos Oc TítuloS do~ dir~ 
tores: -

decl:ar:J<;~o .:o'S J!.rctore~. de GUC .n::o p .. rHi::ip:1111 
d:~ duc; .. o 1!.: cu:rs C:!õh.ladc: excc:u~ouac: J.u .. cs 
1:10 ~.ipo C~ s.:rvlÇO de .. -r~d~o-di!usão a que :;c r(:" 
íetc o C\ht:'ll, 110 ~:~un1C1p1o O-:Jl!C l>C i•tctcn..tO: 

~=:~~Jif u:?i~~t!~ii;,~ni';~l'f;, ~~~~~~$~~~:-~~u c:xc:~ 
so .:I<)S liaHcs !i;a:a.!I)S uo ::utir,o lZ du lliiCicto"".: 
lei n• 'Jlfl/6;. caso a preponente \•enh:J a· ser 
COiot<:!::praCõt .:no 3 outOTg:1 e que- nãt> estão nu 
c,.ercici.o o!c ru:nd.:no c:lo:tivo l{Ut: l!,cs .. s!.'-turcc. 
il:lunidJde r-~rl.u~cnt::.r. nc11 t:).ll:'r.:cn carro <!c su 

t~i~! ~~~o o~~~s~~~~~ :~c ~~~011~~~~~~~ ~~t r~.~Z.o 1 ~ 
QU.\t!RO CO~lriiM'Tl\·u 1'.\S l'ROt•o:~t:!-ITES 

A propont'ntlr ~ro DIV:IHU. &!PA· 
---:------- inurulu sua prorosta coa os. se&ulntes 
tost 

cu 

!,.!.,." .I 

ln. I 

17 

I a. I 

[n.l 24 

25 • 16 

I "-1 

atos c:on"JtUutlvos a t'Vcntuats alteraçõu c:o• 
as respectivas c:ompr'::!vo.çõt"s de arq,uha•ento o•1 
nait.tro na repani'i30 competente: 

cliuSulas ex!&ldas pdas alíaeas a. b • c Oo 
1• do art. 14 de RSR: - - -

CcTtlc!io de Quitação de Tl'ibutos F.cdcuiS, qu•!!. 
do for o caso• 

iclação Anutl de lnforll:lçõcs Sochls (VAIS).~ 
do for o caso1 

Dcclançio !irm:u:!.:. pelos :u.l~;inistradorc:s de -que: 
a) n5o po:nul 3 cnthlade autoriz:u;:io Earo. explo 
r:~r o •csii'IO tipo de scnri~o. no municlpl.o .. !mae-
10 n-retcndc insular a cstôiÇ~o e q11c, não ... cxee 
d.cn os lb'litcs !ü:~dos u.o arti~o 12 da Dccro':' 
to~ lei n• 2l6, de 28 d{: fevereiro de 1967. c:J.SO 
venha. a ser ~ontc!:'lpl.:~d;~. c:o11 3 outoq~:l; · 

b) nenhum .sócio integra' o quadro so~ietârio de 

~i~~if~~~;~t~~t!u~~ci~~~o o~~~o s~c v~~~~~~~ f~sa 
lar a e:~ouçiio. nem de outras e;;~prcs3s de T"adiÕ 
difusão, e!l munü:ipios <liv..:Tsos. cm exc:cssQ ao i' 
limites fixados no arti~o ll do Oc:crcto-lci n' 
2l6, de :Zê de fevc-rlli.ro Je 19<.7, caso a prcten 
clcnu venha a ser cantc~•phda com a outorgA: -

e.omprovanUJ elo q,ue a entidade possui os tecur 
aos finõlllc:drosuighlos parS;ó craprcendimcnto; -

rnSnuta de •lteraçio COIIt:ratt~d ou cstatutirh:pa 
ra a clcvaçao do c:tpltcl social, 3 ser au11entf 
do do 11111 o valor previsto p:au o novo servi~"Õ 
quarulo f-or o caso: " ' 

quõlclro comple~:õentar ã propo:na, .cou!onuc itcoflt I 
das Condições do E0it3l; 

' I 
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1 .. .1 

'( n.l Cs a so 

lul. •• 

prova de que os dire1o:rcs ou sõc.ios•sc:rC!'nt .. s sio 
brasilch'os nat.os: 

pi-ova de c.ur.~prhacnto d:~.s "'bric:~.çU~:s 
dos c.lirctores; 

c:lcit.orab 

CerticE:io do5 Cutôl'ios Distribuidores C~,·ds, 

Crlainais c do de Protestos ele iirtulos do~ l!.it'C' 
tores;. · -

dec.luraç.io dos J.!retore:!>, d~: que u::õu l• .. :rtidporr. 
d:s dire.;iio do: eutra t'~;ti-'.u!c:: c:Jo:c:C'uum~c olo ces 
no tipo tio :scr\liçu -d.: r;~.dio.:lirusio " que- :.e r'i 
fere o edital, 110 aun.icip1o c::.~e ).1: J•r~:tcn.!i;' 
inst:slar .:t cstaç5o, no:-n dc outr.:cs t'nrn,.~a.r. Je 

.:radio.Sifusão, cn t'.unici[lio:so di\'t·uu:;, ..-q ..,,:ces 
so aos lir.lites fh:;&olr:.s no .uur.o 1! dv Lio:.:ro:to:' 
lei n' 236/67, c::.so a prC(lQilt·ni.: \'Cnh:. •• ser 
contc:!:':pl:~da coa ;, oute~rc:1 e que n5o t•st:it• nu 
cxercicio .Se n:md.:no do:ti\'Q qt..u lloc::. ~~s,curer.~ 
1aunid!de yarl3t,ent.:.r. n~·r.~ eJ.C"rnr:~ caq:<> <!-: "' 
pcrvisao eu assauo-r.lnC':Itcl n:~. •hbir.ist:r.1çiio l'il 
hlic;a, \lo qu:tl diiCCI.fl'l< !01'<1 C:OJ>C".:i.:~l. .·• 

~ADJ:.O _CO~IPARATJ\'0 t>.;~ I'ROi'C!ôQo!Ti:S -- - -· "1 

A pt'O(Hlne!nt• .MJ!D.S anNO!J , .. &TEMA, l'fl; DE llADIO 

.:!: ..... !!!!~·---- lnsuul~ .ua prapona co. os ser.u~n~es dowac!i. 
Ult 

'bd ., 

lnJ•• • 10 

liil'S. Cl7 

ln. I 

ln. I 

ln.l 13 

[t;,l 

h!.l " 
ln.! ~s • 16 

ln.l 

ttas constitutivos • eventuais alterações coa 
as respectivas caapronçQes de 11rquh••c:nto ou 
reti,uo na repntiçiio Cõlapucmtc; 

CliuSubs cxf.tldu pdn díaeas a, h • c 4o · 
1• do art. 14 do RSR; - - -

cortldio do 'Quitação· de Tdbut.os Fe4cra1;, qu•n 
do for o cuoi · -

nlaçio Anud de Jnforuçõcs Sodds (WS), llUD!!. 
do for o a-so: 

Dc:chra'Ç:ÍO f1ra:~da pelos :uhninistr;~dores de: q,uc:: 

~lr"~0 .g~~:~~~1Po e~! '~~~~i~~~o~~ z:S~~c~~r~. ~~ã!~ 
JD Rtetenda inH.tar a estação e qu~:, não-'"C:xce 
dCIU os limites fix:~oodo~ no nrtiGO H do Occro-= 
to•lC!1 nt 2'36, de 2B de fevereiro de 1967, uso 
'f'enba a ser ccmtc:111pl.ada coa a cutor,a: 

h) ne-nhua sócio inteGra o CLUadfo societirio de 

~1~~ir~~i~~t~~t;u~ic:i;f:O o~~~o s~e p~~~:~~~ 1~si~ 
lar a csuçiio, ne111 de ounas eoprc:sas c!.c: radiÕ 
difusão, Clll 11unid'pio~ div.,rsos, c:11 excesso aoi 
UJ~ltes findos no :~.ni:,o 12 do Dccreto~lei n• 
2l,, de 2i de: fçvcn·ir-o t.lc 1SI67, caso a preten 
danlof \lenha a. ser CClntc:~tpl.ada co" a outorca: -

co11provanto,J do que a entidade possui os recur 
aos !inancdros ~i~idos para.o e~~~prec:ndimentoo '-

' atnuta de •lunç:io contratual ou cstatutirlapa 
ra a Ch:vnçao do cnp-itnl social. a ser :u:u.cntã 

=~~~0•~!: g ~:~~I previsto par~ o novo servlcõ. 

qu:ulro co•rle~:~C"ntar ·ii.' profloU;~, cÕn!orae hca 1 
dllS Condições do EcHt.al; 

lnJl, • 111 

lnJ17a" 

I n.l 11. 2a 

J n.l :u • 2& 

prova de qtie os di1'etores ou s6cios~tcrenteJõ s~ 
bnslleiros natos; 

prov:l do cvrJpriaconto das obritao;iics 
dos di retore-s; 

CC"rtid:io do5 eangrios tlist;ib~idores cr,.ds, 
Cri~~oin;~is e do de Protc:nos tlc Títulos oJgs c!he 
tores; ·-

::ci~~!~~: ~~sc~~;:t:;.~~.l .. ~~ :~~~~:~,~=rj!~t~!! 
1:10 tipo .le serviço <le r:idioJ:i!vs:i., .t que ~.: tê 
!~te o ediul, n~ tnmicipio c:t<!C' ~e )>t.::ten.Ji:' 
instalar a. estaç~o. n~n ele ou: tas t·!'lpres~~ Je 
radlollifusã~. c111 e.unici'pios .Oin·n .. :;. c~:~ Cx::d 
so aos li~:~itc:s fb.tdos uo nruto l2 de; o..-c.r.:to':' 
lei n" :Zl!t/67, c.:~.so 01 f11'.:>fon~:nto: \'C:ll>õl .l ' ser 
ll"ontc::pla.d:~. ,;ot~ :1. o"~"'lt:O c que n5u <1Jit;';<l "" 
c~ercjcio Cc "andato <"l.:tivo tjuu ll.c.!- ~~:!:o .. ture~ 
iaunfdadc parlaJ:~c:nt>~.r. neM ~:~crc:cn <.:"rr.o 1!.: • ~•• 
pcrvh:io ou n.:uo:ssor:mc:J>tD JUI J..! .. lnntr.lçiio' t•ü 

'bJica, <lo .q,u:r.l decorra íu''" c~t•t•..:l.:~l. ·· 

A propo1u~ntc S()ÇIEpAQ!i 01!! J!AI)Iop.p.s(SXo KORI:M'A L~ 

------- lnstrulu Sl,l-2 proposta coa os scr,uln,cs tlocuMi 
(OU 

·! j 01 Jt<l,un1anto dlti&ido ao Mlnhtro du Coaunlc-a 
t.tflU·~---1 ... ,, -

lnJ 02 • o> 

ln. I 

•• 

j;J 17 

f tl, I 

[.;.! •• 
I.,J 01 • lQ 

\ n.l 

atos connltuchos o evcntu•h altcnçõcs coA 
as respectivas coapr'.:!voçi5cs dC' ar.q,uiva•cnto. ou 
'tC&iftro fta n:p•rdçoo c.o•petcnce; 

c:liusulas cd&Sdas pdas d{neas a b e c elo 
1• do 11rt. H 4o RSR.: • -· - -

ccrt1diio de: Quitação d11 TTlbutos 'fedcrals, quan 
4o tor o caso; · -

reJaçio Anud de laforaações Sociais (WS), ~ 
do for o c::1sa;. 

Dc:C'Jançio ritllada pc:loS a.lainistr:~doru de que:· 
a) n5o possui ::11 c:ntl.d,)de autorh:rção {)ara c::r.plo 
Zilr o IICSIRO tipo de sc:rvi'to, no 1=1uni.c1pio qnae
so ;rctencla insular 1:1 estação e que. niio · ''c:r.ce 
dna os lblitc:s fix:~.dos no aniso ll do Decro'=' 
taw.lei n• 236. de a de fevereiro tlc aó"i. c:nso 
'YC:nho a. ser contc:~~:r-lnda coa a outorco~~: 

b) nenhum s-ócio inugn o qu:~.dro soc!.ctil"i-:. de 
Cl~tra ~~e~;uuntc .lo r.en1o tipo de strviço de ra 
diodl.fusio, no municipio onde: se ptetcndo: ins.t:l 
lar awesuçiio, nem de ouuns cmpr~:s:~s dc: rnd1Õ 
dif'us;~o, e11. r~unicípio~ div~rsos. c111 e;r;o:esso ao; 
limites f'ix:~dos no "-Uigo lZ do Dco:rcto~lci n' 
236. de 2& de: fcvc:rcuo de 196~, c:ao o. pr~:ten 
d:ant.- venha a se::- CtllltC:J:~phda co111 a outorra; -

-Cotlprovonte,t do qu~ a c:ntid:rde possui o~ rc:cur 
aos fln.w:olros ~1f.ldos p.ar;~.o c~:~prec:ndisr.e-;uo; -

1111:nuta
1

4o' •lter:rç5o contratual ou c:statutiriapJ 
ra I e evoç;~o do capit!ll social, a ser .au~tnti" 

~~~~~o •1!; : ~=i~f previsto p.:>ra o novo sc:rdçÕ, 

qu;~dro COJ11(11Cr.IC'ntar ã proposta. Co~<!orac ltt:• I 
das Condiçõn do E eH U.l; 

auentit~ento prêvlo do t:onsclho de Scaur•nça ·Na 
cion;~l,, quando for o caso; · -

~~----1( 'fll"Ov.:l. da que: ,os cotist.as ou acionistas S:io 

1j !"~·li _ __:.>~S~e'-!llf sUe-i r os : 
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!.d 1$ 

I n.l u 

[n.l !1. lo;!'· 

[o .I 07 

prova de que os dirctores 01.1. sôçios-sererucs slio 
bralilciros· nuos;, 

prova de. cuJ•prtlllcnto cbs obrit!lor;Üc\\ clci.l.of'õlh. 
dos d.hçtorcs; 

Ccrtid::io dos Cartõrios' Distr}buidor~:s t:l"\"ds. 
Cri•inal.s e do de Protn::os de Títulos dol'õ o!iic
toJ"as; -

dec:13rllç5o .~os d!:n:torc-~, Cc c;uu n:>r.> r• .. rHeip:u:o 
43. dil'e~iio de outra t'l,tlJ~d..: c..,t(Ut:tntc- de:. PCS 
1:10 tipo dt:: serviço t!l• ndiodi!\::.:it> .1 que ~:;t r~ 
fere o edlul, t~_2 •unici'p1.:~ c:u!c ~<: rro.:,ten,J;!" 
,instabr a ll'SUÇJio. nen de ouU;os o·t•:·n.rf. .t .. • 
rzdioJU'Laiio, ef'l ~::unic!t•ios dJn r.:.v:.. ca <'")'tcs 
ao aos•lildtcs fh:>df!s "o :tttlr.o ::.z du L'<:O:to.:to':' 
Jcl "-' 236/67, C.::'SO a J't''-f.<lrwnt'~· n·nh:. :. :!:0.:-t 
ctlntceplzÍ;I.i con 3 out<>r1•:. C' Clll'=' n~(r u:aã•• n .. 
c•crcicio de nand.rto (l.i~i\'o li"'~· ll.co:~. o.~~~curt·l'l 
i•uni4:!de p>trl.l~nt:ar, nceo C'l.Ct'CC:I:i c:.r1:o .!.: 111 
parvtsao ou õi~St:"i!i.Of.:l::ltlato 11:1 fl,l:ar.b.~r .. <;ãu l'li 
blic:J, d~ qu::tl dt·con . .:. ! .... , •• U•i'""-i;.l. ·· 

QU,\1)~ CO.'IP,\1~\'ôi\'U r·:,:; l'I:Oi'(:,!;•;f!.S 

ZXo•l•ntS.ea1ao :bntlor 
M1n1atr0 de ~atado da• Coaun1aao~•• 

SCÇUDAD! tlE. IIADlODlFUSio MOI\tNA LTDA,, doY1claaanu oon!. 

:t - SISTEMA I!ll'IJ.DHNTt 

2 • 1 - t'abrteante I kAPRA - INDilSmiA _E o:HltCIO DE AKTEXAS t.'tDA. 

2.2 - tipo e/OJ liod<l:lot FMB - 2 

Ut.t~.!da na 'to,... da lae;ialaç&o oa •1&or, oo• aod.e f!& Cid&!la do For-.1-

&• ,.. KOo t.Ot:ldO 't.CIIIIIf.dO OOI':Itl.achul'nto, •tr&v<b dO :1)1i1:10 O·f'ialal da Ol'li..lo 

do n.oa.aa. do tdltal no 2'33188, aattdad.o publ1car por aou a1ni1tt<6r1o J 

oon•lda~do oa 1ntar-oa~adoll na ax.t~ouç&o do aarvlço do rad1od1t'ua&o ao- I 
,l!Or':'•· na G1CSada do fot'als•-l'Ui• on.(l.e &:llillt&, oonrorllo eona~a, a posai- L' ------,-----------L_J__.J._ _ _i 
bilil!ada da inatalaç:llo do u11a oaiaaora coa· aa ao&Utn!Cia car&Cltoríati-

, • hr'rlçol ~1-. !bNWS.. 
2. t.ocalt . ~ ~ tÇ 

3: Cacal1 21& {9, ,1 Kttl 
•• Claa*'' C 1 
5. Capit.l !Un!a:lt 100 (C.) K'ffl 
6. R. <~• ru~:~e1onaaentoa Il1m1tado 

Vaa,. por 11eo.1 ro-pre:aentante l&j!:al, abt.h:o &:HI:I.nado, -dizer, 

& T.E';II:a. que deaoja exce~:~tar o :t.crvtço e que se eolllpro!llcto, dc:IC1e Jii, J 

a atender a todas 11:1 .ex1a:~neiaa de ord•n• téen:l.ea • 'l~aal que lhe ••· · 

jall feito:~ po~ e:sae Hin1:atério. 

Deel•ra, na oportunidade que conhec• as condiçOos deato 

edital e a ela::~ se sUblllt:ttr e que nllo part1c1!l* de nct~lluo outro edital 

Jll, Tei"IIICUII• 

P, Det11r1aontoll. 

i 
I ; ,,.,. 
I 
i :50 .'t 

""·. I· .. 
l 

'"····~~ F
-~~--;;;;.~~-;; ·~bl~~ ;- PROXI- -r ~pQ oel 
~ Aam>A IINl:SSIIlWW.OJ ~ N.\~ I SER'i~ J 

.. -- ··---:. - I 
! I 

-- ·i ' 
J)!HONS'I'ftA(;lO. DE 11ECUftSOS TECNlCOS 

1 • Ifi:AifSMISSOR _ 

1.1 w f'&br1oanh: !IA!ftiEIRAK'tES Et.E'I'I\ON!CA t.TDt. 

1, 2 - tipO e/ou. IDI)dcl<u FH-1000 A 

--~---------------------... 
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1, l'!llt:!!mUAÍ. DE mtl'O IE: PROORAHAÇk! DIJ.R!A••REFEJIDfl't A ln!AS, 
AutOiltS E lH'I'QtP!I!:rES MACION.US. ,.. 

\OS I •. m1l'O llESTlHADO AO SE!tVIÇO MOTICIOSO, DIA!tlN!ENTE, EM ~ .I 
• • ID mt'.U. tiA PIIOCRMUÇlo, 1 . 
• . .... -·- --· _..L_ __ 

"""'_Lo_,_ 

c••l Para o. t1ns do dl~posto nest.u eone11ç0ea, ent.el'lde-se IXIIIO 1'CIIPO da Pro
lf'UICIO D1iria de ...S.s~ de rlód1od1!\alo o per!odo da t.aiiPO do trana
abdo ini"t..rrupto, CGDI)recend1do omt~ a etl~ 1'10 ar 11;11 eat...çlo, eo1~ 
o1dent.e - o :l.n{cto de' ~ prouu.açao llab1Wit.l • o ténaina du tnnlmi! 
.OU no periroo, ool.neldenu coca o ence~ dtlsSII - ~-

Jutau:rel, nesta Uu, o proc:eno quo 
r .. bcu o n• 29104.0005f.t/al, nnta Direícrria, co
as do~~aentos que instruea a propon.a da ~ol-A~ 
~ ,!<~""'- l/ii.. • para e~ 
:uc:utar serviço de Tad~odifusio sonora c• flf, nos 
Ul'II.OI do Edital n•J$3 /SI-QI.. A propo:sta co•pre

ende i+ ( J.)tõ'lt.,.f"T"e -
folhas nUIIerad.as e :rubric:ad,as. 

Belo floi-i:r.ontc, G1 de~ de 19d 

' / Che le da SRAf>/D!VS.HE 

Oecl:~ro que prese.n.;:.iei a insuuraÇão 
•do prose:ae proce-,;so e ncnhu11 rei':.ro tenho 11 fa• 

:r.C:. 

· {t'ort:~dor d:1 propost"j 

I MC - DENTEL I ~ ~ OENTEL I k 
=IIJ1Itt~l.''l'lfóm"'rr" '!r~'l!flf~"l'llll1591/agJ.~ 
t DR .. BELO HORIZONTE I OR - BELO HORIZONTE fy 

SE'll.SA.N COI.IliNICACM t'f'PA., dtOJ.i.da!Kn.ti fD!U~ 11o11: '1711. 
• â .ttg~ôio 01 1148o.t,. c:o• u.d't rwr. c.id4Q( dt B.u.I.ZUA·Of, tVw, i:, 
auro fDMt~~. &1.t.U.01ü rJ.a ~c~- .i« un.i.iiD de n.11.u, ;; 
~ !ri! ZJJ/U, ~ pu.bUcAot po-'t U.tot .IWI.i.UWcr, fDI!.Vi.duulo l7<l 

~W.a ao: c:t~ dt ..ac.w~o dt ".t.ltUDdi,cuio .~oorwu, 114 t!.Ul44 

ft f(I.UI.ig«.·NG~ OIIIÍt c:W.tt, ~.tiii,OII.Irlt C.OMâ, « po.Uibi.Udt:.r/.t 4« W.tA!A 

cu. ft - ULi,uQ.U, c.N" '" 4~u.i.ft.tu ~t.tú.t.U:.u• -

VU. po.<t 4CU. .qptUtll.t4lttt. ~g.U:, dl&l.w'.u.~o~. diu.lt • V.fu.. que 
b.uja cu~ o .. e.wh:o t q~ 4t ~t. ducU ji., « c.tVIdvt .oz. .to 

iW u u.l.!li"rtc.W dt. o!l.d'tll .tWc.lc4 t. .(qal. que.~ •t.j- 't..Uu po.or. ·~ 
.u Xi.wã:wt. -

tlc.er&u:, u o~t. '" ullhu. a.1o c.oouUciiu li'utc 
E4.l.ât. c. c da u .. ~. 

flld. plço.vturc..Ce=i«: 
SE!t'/Ho'Ltt -~ 5D4 • at. "A• • SJ!Dt 
~T~-~ 

SJ:RSAH COKUHtCAC'lO l.TDA~ 

rv--
lliAC:Io AUGUSTO WAYA, braa11•1ra. .oltelro, ,I!!!. 
gonheiro Civil, re•ic1ente • doaic:d.U.&c1o • na 

Av. JU.o ~aneo, 2.ou - apto 1101 - Juh. d• 
Pora-KG, cédula d& identidade no 2.2ll..-lC!i

'lPP/IQ • in•crito no CP!' nO 001.131.1U-J2r 

:ROKALOO Nl:LIO MAYA, bra•iloiro~ •olt.ai:e'~ Eco 

-l•t.a, ~s:!.4snt.a • .SÔ.lcll1a4o na Av. ~ti;; 
Branco~ 2.04&.- aptO 1101 - .Juis de Foz:&-MG, 

cédula da Ulant.l-4&i3e DO 1525.117-SSP/D!' • in• 

er1_.to no Cl'F no OOO.CS5.601-17, ~lo pra•ai 

te .1n•tnu:tento~ eonstitu- wr.a SOCleda4e C! 
vil: par cota• do Re•~nsabi11da4e T.laitada, 
•ob a .:lenn..t.asclo •oclal do SERSJ\N COMtm:Z:C:A 

~ L'!'OA., que •• z:eq&ri pel• ieqialaclo v! 
vente 111:Cl4lante as cliu•ul•• .~e condições •• 

valnt&aa 

er.ACSULA .t - A SOfledade, '!irar& i;ob . a denomlnao;io •2: 
cial. 4o SERSM; COKUNXCACXo. L't'OA. e terá e2 

.o prlnelplll objetivo 'a iniUhçlío 4e •a.taçio 4tt rad.iodi 

hl•lio •<>nnra ou da aona o i~a~~o;~ona, •-pre. e,.,.,. f"inalidada:

inf0nll&t1Va11-, c:ult.ureis e edueac:lonólli•, c{vieas . e -pstri§: 

t.iea•, ~DecUantc a obt.encio do Governo_ !'ederal, de conce!. 

•io ou pera.l•aio ne•ta ou em nutras localid.ade:ao do t•rr! 

tório nacional, tudo de ll.cordo com a legiahçiC"> e•paeif! 
e~ qua reg ... ·o serviç-o de rAdiodif"ua.i.o. 

CtAUSOLI\ II - A Ent.14ade "ri sua sede na Av. Hl Nort&, 

Qu«dra soe - Lote 6 <•ebl - lO aodar/Br! 

silin. nltlt.dt.n f't'd<'l'rll1, podendo abrir Ziliaia, ••crit§! 

rhnt, •"J;;m~l;~~ c• ~<m·un•••i.n, ••111 todo n t.cr,ri.t.õrio nac::i(l

nal, 'IIICiftJ>I'C quo assim lho convier c. permiti:.:, 4t:!Uie tr~o4o, 

Ollõ f'od<•n•" t'Übl ir.O!I Concord<>nl<"'ll. 

~lJi.USULI\ Ul - O Fol'o ·44 sõcié4Õ.4ê ser.& o ~arca de 
Bra•Ilia-DF. quo t:lea elslto, cOftl e'ICel:!!, 

aio da qualquer outro, seja qual for o d.osllit:'il1o ~as P"-!. 

tes~ por· ~ia e:~~pcc::lnl ou priVileg-iado que seja, par& c:2 

nhoc:er a dac:idir em pri"lllt:ira in•tinela to4a• &li qnest.6e• 

judiciai• que lhe :.or"elll proposta• c::O. t:un4ament.o nen .. 
oon~to •oc::la.l.. 
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CLAU!Ill"U. lV - A soc:S.e~dlll <lô cons~U.ul.S• per pra:to, in4S 
tarainado, ~•mdo JIIIIZ' dl•aolvid& a q..,•!. 

qv.er te•po pelo conaenti•"'nto ~· aóc::Loa que. rcpresentelll a 
.. toi'J.a 4o capital aoc:l.al~ obaervarn5o, q,u .. mdo da •~• 41.!, 

aoluG"Io. oa prcccltoa da lsi capec!Uca • 4Clll&ia UOJ:lPS 

pertltulntes ao sorvico-

CI.AtUõQU v - .11. llocioC!u.da, por aoua sóoloa, cb~lg•-•• • 
cWI!pri.r rlg:oroaaacnto as lod.a, ~C]IIlaJIUintoa 

• :taatruc~•· eru.nadoi do POder Piiblleo c:=.oncedento, _ ViCJO.!! 
tea - que .,.,nball a v1CJG:t:'o roferenus i. reoU.o41fu.sao. 

~ vx.- Aa ootaa .-.pr-aanbt.l:.Oaa do capitaL aodal 
alo 1nallanlva1• • lnc:aacic:onlvaia. 41rat.fl 

o. ln41r-t.o.ont.e. a aat.r&ng-airoa ov. poaaoaa juddtc .. , 4! 
~ndo qualquer llltaraçlo contratual, bul co-o qualquer 

uina!orinc1a da coua d.OJ pr,via a~;~to:d.aaçlo do Podar ti 
bUcO Cone.donta. 

etJI,Uitn.A VII - A Sociadada i conatitu!da axcluaiva .. nta 

do b~rnalloh'OMo 

cWIIUU. vnt - Ao cota& a3.o. nOIII.il\&tlV- • 1nd1viahctb 

.. ralaçio i Socic"4ade, qua para cada 

-. d··laa raconhac:. ~pon'aa u. único propriatlrio. 

CLitiiUU. IX - O c::ap1ta1 &QCia.l i da es• 500.000,00 (qu}. 
MaÍttoa -.11 e:r:u~a4oa). xapraacntado pm: 

soo.ooo (quinbantaa 11li, c:otaa a. C!r:$ 1,00 (hu• crundo) 

ca4& 'UII&, e fica aaa'u. 4!atr1bu!da entra oa cotiataat 

a) ... SZ:ROIO ~OGUSTO NAYA, tSO.OOO (qua.tr.2, 
oantaa a cin.qllant.a •:LlJ cotas da Ct$ 

l,e~ (h- c;":r:u:r.a.do), no Ya~or total da. 
Cs$ 450.000,00 (quat:r:~nt.os • e1.n 

qtaP.U 1111 c:rtuadoaJ , •• 

b) "'JioMALDO aLIO WÀYAo 50.000(cinqllanta 

a11J cotas 4a Cz.f 1,00 (hu:a cru;aado), 

ao Valor total da Cz..f so.ooo,oo 1tc.1.!!, 
~nw. ail qruz.àdoa) .. 

a.ausDLA X "' A aubaadçio • :lnt~allz.a~lo 40 c;ap.1t:al &!!. 
cial dar-••-1 • aoa4a corra~:~~ nacional da 

•OIJ'llntp fll3zW.az 

• , - Cal :l!ia.ooa,oo' (4uz.en~oa ·a -cinqt!.•n~a 

~1 erusadoa1 • c:or.rao•pon4•ntaa a 50\ 
(ctn.qac=nta por ce~1do··eap1tal soc1-.l.. 

110 ato da· •••inatura do preaanta in,! 

Uu.entor •• 

b) -os ra•tant.oa czt.:zso.ooo,00(4!Jzantoa a 
cinqGonta •:1.1 cru:zadoa, no pra ao &III 110 
(canto a oitenta} ,dias a c:or~tar 4& d,! 
t& da public:açio. no Diir:io Ot1c:l.e1 d• 
t!'nilo. do .ato 4o Pod.e:r Pfi.bJ,ic:Ó,. Cone_!. 

4onto que atribua i.- .SociC;tkdC!' conc:e.! 
alo ou per-iaaio de sotviço d• radiod! 
fuaio. 

ctJ.usuLA XI - A raapon5.;:J;bi11dado doa aóc:ioa, noa ten~oa 
do art. 20 JD..!!.!!!, do Docr<~to n<l 3.108, 4fl 

10 4o ~anciro do. l'llt, iJ. lboit44a i illlpOrtlir:~c:ia t.otd do 
capital aOc:"ial. 

c:UDSUU. Xl:I _.O. capit.lll aoeial~ na aua tot!li14a4fl, l'C'r

toncori ae.pro • pecsoaa fhicaa braaiÍe.! 
., •• .A ., 

~'CSULI\. XIIl - oa" a6c1oa pod.orão 'co4or Pi;at; ou a tOt..!, 

. lidado do auaa cota& a aatrt~nhoa~ .. d.i•n 
l.or o 'eonaont.i~Nn'to ao .•6cio ... quo reprasant.e111 IIÍ&ia da m111t,; 

do do caPit.~ aoeial. Nio havendo -nu:cstao;io da vontade 
do .aquis!.çlio <.laa cot;aa, peloa 4o.a:L. cot.iat.aa, ••t•~ poda 
zolo sol: ·cedida• ou t.ranaferidaa, •-tt>:"• &p6a a aut.oÍ'ia; 
ç&Q dcl .. ·-l'odoroa 1'1lbl1eoa • 

.CLAUSULA XIV.- A ~ocledai!Jo ••ri 9'!"1'~ • a&ainitt:rada 

por - ou _i, 4.- -~~• <::ot1~••• aQb a 11!• 
~lnaçlo quo lhoa· co~r. •l•itoa • d•Mi••!.Y.•1• po~ dali 

1Mr~lc 4e a6e1Cla Crua repAIGDt. .. a .. ioria do cllplt.al ao 

ctlal, ctba.rva® o 41apoato - Cliuaula XV daau in.-t.r_; 

t:o,. aoa quaia co.pocta a u.o da dan~tn.çlo aocial • '-~ 
pra•ancaçd &t.1va ou paaaiva, jud1c1&l ou &J('tz&jadtc"h..'( 

da Sociad~ .. a &laa calM:nao,. q~:~&nda %!.a; rapreo•nt.aç&o 1• 
91'1• •• atribu1çôoa • oa po<!laraa q- a lal contara &oa 4! 
E'19•ntoa do SOC1a~adoa por Cota& da ltoa~&bU1da.S. Lia!. 
t.adat a !ia da qar:antlr o fur~cicma.ento da -pr.aa .. 

CLAUSULA XV - oa ~inlatradcrea 4a !nt.idada ••rio bra.:L 

lairoa na.toa o a invoat.idura noa cargos .; 
.onta poder i ocorro r, apóa .havere• sido aprovados pelo K1 
t:l1&t.ário 4aa Coaunic:açõoa:. -

CI.lUS~ XVt - t expr .... me~:~to eleito para 9erir • acbl1 

niatrar • Soc:iod.ad•• no car9o dp s.Seio-c; 

l"!JD't.a1 o eot1st.a ROHALOO N;tl.IQ NAYA~ax.baido dG pr•atar 
<:olao:iio do qu.D]<Ju<>r oapócio em ')arant.ia do sua vestAo~ 

Ct.I\USULA XVl.I - o Sóci~nnto podexi fa"Za.r-.ae reprc:ac:.!!. 

t.4r por procuradoi' - t.odoa oa atoa do 

intarouo do Socic:dado, .9orilldo-a c lltl!ainiatrando, para.. o 

~tua ae:r& aolidt.a.da p.11ra a Coaiqnaçiio. privia autori:s:ao:Ão 
do Poder Público Cor:u:cd.enta. apresentando-se. na oport"UD_! 

d:u!o, prova dê nacional.idad<J do prOCI;I.:rador • q,.,. dev•ri 
nar ac-pre do braa1lc1ro nato. 

ct.Ausu~ XVIII - Para os c::a:r:9o& 4a loeut.or-••• n4a~oz.a 

• e~:~carrogadoa. 4aa i!Uitala~õ.. '•litr! 
caa.., SOMente aario ad.aiti4oa brasileiros. 

ct.II.USUIJI. XIX - o Ci-o!J:-o da fanc:1oniir1oa da l:oe1114~~ •.!. 
ri. c:onst1tu14o, ao -noa. -1• :Z/3(do1a tal: 

çoa) d1:1 tr~lhado.rea nac.1ona1a~ 

ClJ.USOU. XX - oa doc-ntoa quo ~~m'O'olvaa reaponsab1114a4e 

para a So<:iadade, aoaenu ta:r:lO valor •• fi!, 
-..doa pa:lo ltóeio-Gat'anta. noa Uraos · 4A. Clluaula XlV • 

~Ur.A XXI - lfo !:l.n.al. 4e cada uorc:kio fin.nc:airo do 
ano civ:il., 101'1 l•vant.a(lo O b_alan(tQ 9011'&1 

para apuração doa lucros ou proju!zos da Socied•d• qua &,! 

rll:o diatribul<loa ou aupol:'t.ado• poloa eotiataa lia propo,t 
çio d111 suaa.c:otaa. 

C1J,.Qs.m.A XXII - A d1atri.bu1çio .Soa lucro& aa:r:i -pr• 
au'ot•d•, qÚo.nd.o ,Yerif:l.car-ae a no~cesa:l.d.!, 

da d• 4oapeaaa inacl11vo1a qua 1•pl1quca o :func:ion&JHnt.o 

das eataçõe~. 

C'l.AoSutJ\. XXIII - O inlc::io daa at.1vi4adea da SOCia4ao!la a.l 

dará i. ct..ta da aaainatu.ra deste cont.r.!, 

cLAusuLA xx:xv - E•t• Soc::ioc!ado~ ob.aClrvado• (I• critêrios 
4o nGcaaaida41!1. intClraaae ou eonvenii,!! 

cia própda. QU pa.rD. dar eumprimanto l 4etonr.inaçio e111Aft! 
ela do Pod.or PUblico 1COncedcDtc, pockt:r:i trana:fora..r-•a e• 

out:r:_o tipo j\U'!dico Cio &Q<;:.illlc!ade, ade-quado l ·execucli.o do 

•azoviço do r;:r.dio4itu.ao • 

CL7.0Stlt.A xxv' - Hlio sendo ... inda a Sociadac!e pcr.1a•ion! 
r :La ou eonec:aaion1ria 'o1c aorvir;;o 4• ra41g. 

l.liCIIlJ:'io. p0..1(.'1'.l alterar ~llt.l.' in~t..r\llaento, e. quJ.lqucr do 
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au•a cláuGuli!la, ir~t~cpen~cnt.c:.,.nta CIO prêvia autori,açlo 
:lf:o t'WXJIII' I'Ú\.111<."0 C'OII<No!'tiii:;U$ nl<CCt.\Uln4o•~do aa 'I!.Z',I. 

t .. r do nxcx:uçiio do aorvica o• l.Oeali4114oa aituadas do~t.J:O 

ttm; u .. u.ca do r.:atxa da Prontotra .. 

Cf,.,USUIJ\. XXVI -~OU CõliiOII n3.o prov:Latoa 110 praaent.a ~ 
t;Z'ato aoc1al aor.lo roaolYidoa do ae"erdo 

eo. oa 'llJ.apodtivoa que. roQtd ... o lunc.Lon ... nto da• Soei,! 

A.llo. par eoua da lt .. ponaablltdada Lialta4a • · ""~• atJ. 
-ta• t. r.u.diodi fu..So. 

... •••i•• juat:oa a oQnt:~at:ac:loa, da COIIIU&I aco..E: 
doo ;tllalna o prc:11anto lnstrUMC!nt:o c• 0.4 {quatro! vi•••. no 
aavaa:-ao da 0' (aaia) t:olb.aa, junt:UIIIU!.t& c~ •• t••t.ea:i. 
•bola ah;slxo. p.1'ra quo produz:a oa CJfaitoa.l•9•1•. 

USO Dl\ DENOHI1fAC1tO 'SOCIAL . 

li Of'fC'tO 
illf:GISTI'IO CMr. .... s r . .,IIJI'tr ,. ~~· 

fJeOV AAOUVAO.It COI'I4 floll ... ICRI)'JI.Mt. 

..... 5420 
II:RSAN COMUNICAç.\0 lol'.OA 

PRIMEIM. ALTERA.Ç~O CONTM.TUAL 

SZitGIO AUCDS'1'0 HAYA, braall•iz-o, •olteiro, Dlgenheiro Ci 

wtl, residente e do.U.clliaélo na Av. Rio uanco .. 2.046 : 

aptG 1101 - .:rulz de .For,a-MG, cidula ~c identidaéle no 
2.:Zl3.J.C5-IF1'/RJ e inacrito"~o CPF nt1 oo'l.IJS.Hl-Jl; !tO. 

K\UlO NEl.IO r.AYA, lxuile~ aolteiro, Economista, rcddent; 

• dosqieiliado na Av. Ri.Õ branco, .2.0.C6 - apti lloi -.:ruiz 

da Pora-MG, ciduia de identidade no 625.8a7-ssP/Of' i in!. 

C.t'ito no Cl'F nl1 OOO • .C55.60l-87, únicoa •ôcios eompo)len 

tas da Sociedade por COtaa da Jlesponsabilidade"I.taitada: 

q~ nesta praça qira 110b a denODiinllçio de S.tRSAN COMUMI 

CAçAo LTDA., coa aeéle na Av. WJ No;~:;tCI', Q\ladra 50<1 - Lot; 

t (&eia) - lO,aadar- Braa!lia, 'Í:Jistrito Federal, c coa 

contrato ltoc:ial r•ogistrado no l:artô.do élet Pe•coas .:ru.d.di 

caa. de llrasilia-oF - livfo "'A• no 02, •nb o nt1 1351, e; 

aassio 4e 07.08.117, promovem 11. prosent.t: alter.acio con't:r.a 

taal'caa~ • finalido~~de éle aumentar o e.11pital •~cial, par-; 

t:.orni-lo eonaentineo CCI!Il os capJ.tab.mS.nin>o• exi<JiVei• 

das entidades pretendente• i cxecuçio de •eivi(:oa de r1:1 

diodifusão, confo.nne ttll'tl:lbel.!~cQ a Port.arl.:~ HC ao 316, d-;, 

07 de novelm.bro de 1'85, o que fazem do eomulll ac9rdn e· na 

.. lboZ' fol'IIIA éle éli.reito, 111ediant~ 11:1: cliiu11uh.s e condi 

~a ••'ilu~ntes ~ 

CLAOSUI.A I o e•pital social que i de C%$ !!iOo".ooo,oo 
(qu1nhent.oa mil eru~!ldos), fica aumo=nt!, 

4o p.~~ra C:r$ :;>.000.•00.0,00 (doi• •!.lh...._.a de c:ru:radoaJ, ~ 

~~~•ent.ado por 2 • .000 .000 (dob lllilhõc::s). de 'Cot•• de O$ 

1,00 [hum e~:u:r..a.d6) ead• uma, alte.rando-se a ~daçio .da 

Cllualill .. IX do contr .. to ao•lal qua passa a ••:~: a aa9u:s.a ... _ 

•CLAultULA %X - O capital aoctal ~ de 

cd 2.GOo.Ooo,oo (dota 

ailhõea de cruzadOs) • repre11ent:ado poa:

z.ooo.ooo .(dois ailhÕe11t da cota• da 

C&$ 1,00 
1

(h'w. ;rÜudo) c~a -· ficando 

•u•t. c:oaatituido o ··.eu. quadr.o aociet! 

:rio • 

CO~l&TAS 

l. ROMALOO NELIO II'AYA. 

:Z. SERGIO AOGUSTO' NAYA 

~ ~ 

1.000.000 1.000.000,00· 

l.ooo.ooo 1.ooo.ooo;oo 

CLI.O&OLJ\ ·II - o &llm41nto de capital, ora verificado. 

no valor 4• ~$ l..5oO.ooo,oo, (hUfl m!. 
lbi.o a quinhentoa •11 eruzadoa), aeri a,ubacrita • int,!; 

ogz-al.isadÔ - aod• corrente nacional pelo• cot:J.stas,· na 

pz-oporçio d• •!-1•• coua, na forma estabelecida nâa L;! 
t:r•• •a• a •b"' da Cláusula X do eontr~to social. 

CLA.OSOLA III - l'uáa•cem 4• pl"eno vig'or &C do-.d,& 

Cláuaulaa con'tratuaia vi9antea, quo nlo 

colidirem COIII. aa disposições do,presetnte in&tr!.Uicnto. 

r:, assbl,, jus:os c.' contratados,.. lavram esta a.! 

teraçi.o ccntratu.al em o~ (:seis] vias éle_ igual teor e fo.!, 

··~ no anverao ode 0) (trisl folha•, a qual lida e ac:haéla 

conforme, •ncinam juntamente com as tellte•unhas prese~ 

ciais 111baixo p.cu:a. os efeitos legais. 

.(NfJCO IV 

~~~R 

~-t~f~. 

LY$ ELEçnoNJC LlllA.. 

I • .S ~ Modd11J 

Rl *'fSCIII/E ftSD Weta). 

t - ~1$SQR; A.IDCILZAA 

r.,.f~ • 
' ltca~j~ 
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t.r ~ T.ipõ/10ddtlr 
U.C.,uj~. 

S •• S1$TlJ(o\ lW.OlANI'l 

J.J·f~l 

1UL • Tdc-El.&.tMAia Úlk. 

J.t • Tlpu 
(I~Mt 

J,S w NIJblOI 
llCI'- r' L 

fo.U14.t.-MG, 15 de. ~ ü ttU 

€;.w(tf~~ 

PI:OQIAMAÇXO 

O ..wzs &u./.MJJ.o~ .U.U,Itii.U 44 .Sf2SAN ~CA(:Xtl LT'DA., ~ 

4tác 1111: ~ ü lk.ult.i4-ÍIF~ ~CL.Alol.! 
• CG~ o ~u. ftU.UMt cu~ ~YG 
c~ h.a .auvll::o.& tU. ~iu.&ü, & ~ ~-u • c.(!. 
N.tM ,c.uA P'U'JUal.' ..ur.ia~volo, ~Moa c &o vl.va, hot ~ & '!:!; 
~~C.fl·ltAV@M~O,dc,--.c:o~ J11ZA4 O 

ãwwobr~ ds. ~- &WrvÚ ú 4f'Co't&~ ~ut. d4 ~ 
~. oblc.wl~Ah, cntu: .mtt.o4, ou •ra!WI.t.u ~· 

&) - Pu.{c..wclc & .c-u, ~ c .üt.t~ ~~- .. 

=~~VM~ =!1~~=~~~eo!! 
uu&qn~ ~cio .u .•~ ck ~ Li.s~ a .te 
tt.z.a lU &ei:v.uadU .U..CU..t.U:.u; 

IIII -lu~ iA. 4i'VW~c..i4.c:õu .ug.íoMi.l !« ~ bu.t..i.l.t.:f 
U., pt.CI~ «.C&e.i.oiiÂ•l4 PI U.U. p.urp.W) C:O~; 

c.l -~ 4c cU»IIb .. f.tl.i:i.JJc Wu. IIO.ut,. el\I.Wr c P! 
~JC.. 

41 • F~...uadc. da {on.tr. dt hlio~CÜ ÓD {ltt.D. ~ 44, 
-t.I.61U7 d4 ~te.ele.la: c, ll'bU.II.~0 114. JXI.~• ~~ 
AIIIUW it.ica4 illdi.ipu~4vda 11 ptDteC40 do c ..., 
~.uuaü:Co.\. 

A J*~ t14 &Wou. d'e.vW ..WUW. ia ~u ds 

~ dqf $eJWW' u. r.ut.iDtti,w.io, au.ia ~ tlc.a &t.tigo.a n r. "· 
1f 11 t.' !2 U 14cll.c.tD·tt..i. d U6, de. U.OZ.67; P~ llEC/MC llf JU, 

b. u.es.n; .. d .s,u, a !J.tct.u. 

~ i p:ib.U.eUr.ut't c.o~ c EllotUadc o~«-u• 

&] • C ~-,ta 40 .fcii{IO /k .6WI. p.\(lg~ÃD; 
6] • & .u.uâ·la 4 WOI ~ dt %51 !v.bl.tt t c.UtcD po~ ctl\t.Ol 

4t. ,6114 ptog.umc4.o' dÚJI.i./:r.; ~ ~ 

c.] ~ c cool&eiW<t-\ 1!.11 ua.a ~vo" po~ puu:o dt 6!?. !uutiLta./ 
tWu, dt_v.U.V,.VI.tt au,ttJW':~ pdo -\UpDIUIWÚ. D4 .U: 
.c: .. 4 .tiJI/4. ptog~ ~- ;.,( 

I 
~ a .u.w.{ca JCC.UW..o, c ~U/14 ~-"c c Wt:,f 

~!ao 1111 ..:A.l.o. SI lcinca ~" c.CAto/ dD M.ú.Uo dt. .&~ P'lDS~ rUÁiA 
pau C. .tuA.&&Luito dt U.\v.{ca JtC.UW..o. . 

~ 4 p\DS~ ~ML. c Eaiu~u. ~-u c 
W.tiM.t Q"frtêtntl'te 4.1 ~u. DU a qiLtll 4U<U vuu P-zCA. P"A ·a 
~ dt _.CIU JM.OS~ ~~. ctS lehlc.o] b.u.. .. ~. «!, 
4éa d'h?ifuriJ..u 

• SI (~] &ÜiutD.6 4t .6eQIUida. a Utb.-,tb:4, M lcaÜJI.i# 
::...~ ~M, ún.tAo dD ~@ át iW!W~ ,t.,. 

• 7S (.a.r..t!At4 c ebtc.Dl .uw.to• """ .u..u c.c~~u. u.a. ..&b! 
!lN. ol. coo& ~""· 

~ i ptDg~ &O v4uo -" qu cU.fopu.~VtGr "" f'adM.t.l P! 
6Uc.o.t. (D~. 

ltu.tc '"~• Stlllto.\ ~.t.\o, ~c.te a SERSAN C<*WatAcM 
L11'4., ccu vuM. a "" « r.&c:Dthi.da. pG./14 c ~ da .foU.v.i.co dt. .u4il:!4!, 

~ U, fU(. .t.ut4. 4 pUU.ILtc. ~ a pud!WA 111111. P'l"f~ ~ 

c.~c-~4.i:Íl<.foio,olldc.cMt.«~ .. c.üa~ ~ 
~c.~.t.•uv.ier:t. · -

~c-UG', 15 tk ~ u nu 

~6:2iõ'~ 

TllAHO !!f INSTAUI:ACAo .................................... · 
ln:t.t•un!. nestu. data. o preceqo qlile 

re•bc:u. • a•· 2glD.t,OOOSfl/3l. nest• DÚno1'ra. ·co.t 
os docu.aentos que inst:rue• ;a, proposta 41 .s•-..141".' 

-...,c.tÇÇo U'll4 Ql!* ·i-. 
xecutar se:rv!ço der radlodlfusio son~;~ 1 ~o• .. :S'l.PR!I 
t:-r•r:u do Edital n':7ll/1#7G~. A propdiiit:~ 
onda 3o ( tJttf!J... 
lolb;as auaoradas 1 :rubr.icada$. 

UcclaTo qu~ PT'':<I.'n:i~l a~ lnstaur .. ~iío 
"do prc:u:nte proc:crsso e n.:nhu"' rt;-a:-o to:nho a h.• 
zc:-. 

~--
zx.o. Senhor lli.nilt.ro c!•• COmunica~lt2S114 1001593118 

I DR- BELO HORIZONTE ~ 

A allDIO DIV%1QL 1'11 Ln!A.. • .S.Y!a-at:~t oonst!taicl& 
na fo~ 4a I.eqill~~iG - vig-or~ COM ••dlli na cit!«.S. 111p D1Yin6polla. 
B•t&do ~ Kinaa C..r&ie, tendo t:oeado ~e!alnto dG &4it.&l. aa 

233/11, aandado p~licar por •••• Jliniatir!o 110 D!ir:Lo of!e!al 41. 
Onião de l.l. 41 eg-3ato 4a lt&a~ eoav~ o• 111.-t.r. ... dol à .- -
cuciG 41 S.rvicoa de bd1o41fudo Bcmor. -. Praquit~e!a Aodulada, ~ 
c.idtlde da·roi'DJ.qa, :r.:at..ac:!o 4e K..l.na1 Geraia, onde exiate, eonfo.r- • 

coa~ta, a poaaibilidade de inatala-;io éla wu. eaiaaora coa. as aagu.i!!; 
te• car.actar!at.icaa~ 

1 - hrTiCO 

2 - Local 
l • C.nal 

<I • Claaaa 

ftequ:;ncia Modulada 

* Po1'1d.qa (MG) 

l 216 (lU,l. xsa') 
•c• 

V- por 1au aóc!o·g:erente. qg• a aate .ub&ere"VII 4! 
zar a V.E:.:•., q\1111 4eaeja executar o Htvico a Q1H ••· c:ot~pi'GIII.'bl da! 

da ji, a 1ten~r a todaa •• ex.iqéoci.a.a de o.rdem tieniea a l1g:al que 

lha ••:1- fa!ta• por •••• Minbtério. . 
Declara, na opol:"tUJ)diade~ cm.Of. Conhece I& co.aoÍ.i. -

c5ea deate Zdital a ,a alaa aumete. 

:r, l)afezoiaonto 

I 
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CARLOS INTOJ:IO Zti'Sl'.l~UIQ DI:II'I'Z, bruiletro,~ 
aado, ccnt.,.4or 1 res14en,te e domieiU,ado •• Belo Ho:oit:tllte à· AP 
fcrdftlo Mal.h.-troa, ne 68, apL .. 021 J!ort..c1ar da Cl ne ·11..5'201~ 
dida p.lo Conul.ho R•&1cn•l de Canhb1lidade 4~ M!nu Oerst.1 121.1, 

-cr1tc- no CIC aob ne 01114?So6-S?, mt:~mo CARJXISOS 1 braatl.dro,at-• 
tdro1 t~aac:l.do aoa 09406.19301 ca.crd.IU:Ite, portaclor ~ CI .. :m.z. 
i-o l.tS6,3$ll., crped14a p.J.a sarm-tc., rcddente e d.ocic:1l.bdo .. ~ 
lo JJC'l'i:tml'e \ !tua Al.umín1o1 batrro Se-rra, portador da C!C,. zuae-
2'0 002.?10.126--68, • 1 MARCos VIEIP..l GOr.:DIY., bru:Ue1.rt~1 C:"~ae4o,en 
1enll1tiro e1Til 1 partadw da CI n• t'.-J.S2.1tP9, ~edida pel.• SSl'!HG 

CIC,. (107.7?0.'996-91, rasidml.• e clom1ciliado e11 Bclo Hor1z:cn!a à 
J...-. Pranchco 8alu1 18,3S'/6o2, •6c1o:& r:ortic1~ntes da ~oc1rd3de 
por quotas de reaponsabUidadl' limital!a • ltADl"O D!V!RAL 7 M LTD-~~ • 
l.Dac:rita no ~C XF' sob pR 21 .. 639.lrSS/0001-21, ••t.abclecicbo na e1-
üdc do D1'1'in6pol1.e, J1c: & !lua Rio l!:ranco 712, oo111 pr11:r:o de d!lra-• 
t;1o por t•r.o 1nd.etenrdnadot caa •t1 rtdade -ocial d,e- t:nataleçilo • 
de eat•ç1o de rad1o41t'us1o sa.~or• ou ffCI:Ja a b•s:ens COII fin811ds-
4e 1nfcnaaUTu, ecl.uc.aciooai: e oul.taraia, CÍT1d•• e ptr10tic•s 
•~H~Unta a c»nce.u1c. ou J:otTDlhCio do G01'ttnO F~rd!l'ral, ret1strac1a 
na Jm~ta Ccauclel do Estado de f!G. aob nO 3].2.02259396 .., 23 ele 

dez-bro de l9SS', confon~~c- doc~D~ftlto de ccn..t1tu1c;Io d>lotad":) de 
J.8.l2.1.9B51 .•l:tcrado po.stf!r'icrmmte- conforme documento de 1.:.os:. 

198?, arqu1TJdo n• •en• J'Dnt.a- • re:lii011'1D' de ea~ua aeorclo ~tarar 
os dit":)s odoeuoentos • o f•:tell modiail.te aa al!'&uinte.a el'CAalaa a 

~-~~-~~~ 
Os a&111n1:5trad0l'es ser"10 brasileiros n'tos e 

aaas 1n'1'e•tich~r•s ntiSearso• após hranr a ent1c!~dt: recebido eoo.• 
ce:n1o 'ou persh!!io par• uocutar se!"riÇ"of: de rOdlod.tru:s:lo ao.m
~l pt<ter~occrrt:r depois de teres sido aprondos ;elo H1nistir1o 

du CoaU."I1csç'õu. 

.:=!~!2!:!-~!:E~E! • 
J. Sociedade continu1 tendo 11ua sede • 1'6r~ 

n3. e:lchde de D1rtn6Slolis tt:;:, podtndo abr1r filla1a, eser1t6rios, 
•ucursais e qêne1u em toclo terr1t6r1o n•cional; :se~~~pre Qtle' ..... 

.ta lhe cunrltt • permitir o Co'I'H"no FoC'dtral. 
z, por e:starltlll a:11'11i:ll , jU:!!:to:: e eon.tret•dos1 

ltATIFICAM n cláusuJ.8s do contrato 4et constitu1c;'lo e altnac;'lo 
posterior nlo aod.1f1ead1Js relo presaote 1n1Jtrumanto, ea&tnall 

na presença das test ~t~~~unhaa •:o.• o. 
I . 

'm T1.oópolla . · , , 11('Y'etro .!'-• lSJSS. 

.r.NTO~ i'AQVIo nmz. 

6' _,.,.~~-'""'c/ ..:...0 : 

!lobt"rto Al.el.l.lia. 

Mtl-IO DI\[.INAL FM L'roA 

COHTAATO SOCL\1. 

JOS! OLISSES DE OLIVZIRA, braaileiro, casado, J!:.! 
pre•irio, reaident.e • ~o..ic111ado na ba P1au!, 

lll .... lo 11orhont. . ..14or 4& e'dul.a "" 

:1.4.nti~4e :n.'G' M~3n. .,ntif,G • J.naer:l.to no etc 

eob o !19 024.CSi.J116-1Sf CAJU.OS Nrl'Qao EOST.tot:rlO 
DIIII'I~ bra•:l.lairo. CA•ado; COnUdor~ :n1a1da.c.ta • 

dca!.eiliado na 1\ua Per419iO Malbe1roa. ' ' .. •pt.9' 

2 .. a.lo J'loJ:il:oat.-MC. porudor 4a ci4ulA 4• J.da~ 

u~a. a9 H-52G-Cae/tt0 • 1Daet1to no CIC .ob o 

B9 171 .. 74l.a0647J a IJlACr GOMÇJ.L~ !'II.HO• br!, 

•tleiro, ca-.4o, K&dieo, naidant. • doalci.l.t.do 
u au. O.•ldbU<Jador "-ai• :Rocha, 141 - 8elo llo 

':r:l.aon~. ~r o!& ci4uh de 1dant14&4• .; 

a-.z.ol7.ltc-&sl'/JlG •'1n•crito bCI CIC .obooúalro 
GU.Ct3.7Ut-15, eonet:l.tu- -. 5oe:l.c4ad• por ci, 
taa da h~ô111da.!e' Lia1U4&, sob a 4eno1a1n!. 
Cio soe1d de dDIO O:tVIfiAL :PM L'mA. "rodos o• Zla 

g&to. cJ."Soe:l.ed-.da aerão r.t9'ido• p.~laa ~ 
r..ai.ldaa. naa clfusulaa aegu:l.a.t .. • 

CLAOSOLA 1 - A Sociedade 91rar.l aob a denc-:Lnacio 110ei-.l de 
ali) XO DIV:INAI. f'K I.TDA. e tcrJ ~ pr1uc1pal 

objet:l..o a :ínat.alacio 4• ••tacio de radiodtfu.io sonora ou &t 

aoDII • imtqena, coa !1nal144dea 1:n.fonuatJ.va•• edu~cion.ia a 

cultW!'•ia, c!vical • p~~;t.riô~c~u:;~ .ediant.e a obtenção do C:2 
,.mo Federal·. M conca~~;aio ou pe1"ll.illlio nesta ou - outra• 
J.oc:.l1d..:lea, tudo de acordo c:a. • leq.l.shçio aapoic1f1ca Z'e9.!, 

dora d• -tir.l.a~ 

CIJI:USUI.A II - A Soc.l.edade ,ter' sua 1111t!e e foro n.a c:14ad• de 

n~vinópolia, l:~udo de K1n•• Gera.l.a, pode.!! 

do abrir .!111•1•• eacritõrioa, .coeuraa1.a a aqêne1aa · - ~o 

território n•ciona1, aeçre que aaa111 lhe coiwier e pe:.;ait1r 
o c:ov.Rrno Fed.era1. SEOZ:: ltv.a JUO Br_.aneo, 112- Div:lnópoUa-MG. 

!a.AIJSD~ :II! - A Sociedade i QOnst1tuida por p:ra~o t.DC!at.e.!: 
ainado, po(lomdo s111r. diuo1vidaaqua1quer 1:.111!; 

po pelo c:on.abtiJI>ento dos aõciolo obaervando. quando 4& sua 

diaaoluçlo os preceitos da lei aspec:tiica. 

CI.Austl~ :rv - A SoeJ.~daC!e, por seus a,SÇioa, obriq-.__.a • ~ 
prir ri~Z""onaent.e •• l.eia,. ~~ • 1l!.;! 

trucões emanados 4o POI!eZ' Público Cc:mcedente. Vigen.taa 011 qiM 

....anb- a v191r, referente a .i Z"acUoclifuslo • 

CLAUSt!LA v - AI cotas ropreaeDta.t.l.va• do capit;&J. social aio' 

~al.l.or~.ive.l.a a incauc.l.onlveia o.U.rotA ou. 1D4ir!_ 

t....ent:.a a aatZ"&ng"eiroa ou peaaoaa :JIU'idicaa, depe11dmu!o qual, 
quer altaro.cio c:Ont:rat.ual, bel! COIIO 'I'Jollquer tranaferêllci• 4e 

oota.s de prévia aut.o::izaçio 4o Poder l'Ühlico Conce4ent:a • 

CLAusCLII. VI - A Soe1-.!ada éi C'OIIItituí411. eleclua.l.v~t:a .,_ 

bru1:t.J..ru.. 

"'CJJD:SDLA VU -~ .cotaa .&o ~tivaa '!' 1n4ivisi-is 
rtl.açio I. eoc:io.da&~ que para c:ada - clal.

%'1Caahecert sa.ent• u-. único prop~.l.et.ilirio. 

CIAtiS~ VIII -o eapf.tal aoc:id i ..se crs ao.ooo.ooo (oite.!! 
ta a!~ do cruzei::os), repr~sentac!o por 

10.000 (oitent:a •ilJ COtas de Cd 1.000 (h~ fUi Cruzet!Z"'S) 11 

:f.I.C:a aaaia distribuldo entre o• cot.iatozs1 

a) ~ .10st ULISSES DE OLIVEillA, 72.000 (setenta e 
4~ a.l.l) cotas de Cl'$ 1.000 (hum ~1 cruze,! 

roal, no valor total de crJ 72.000.00.0 (•.! 
tea:ita • doia ailbõea de cruzeiro.), 

b}-- CAtwlS loHTO!UQ IWSTAQ'D:IO o:nn:z, 4.000 (1i'l.!. 
tro a-111 ·êota• d• ers 1.000 Ui~ ail eru:&ei 
roei, no val.or total de crS 4.000.000 (~ 
tro •il.hôea de e~ze.l.roaJ 1 •• 
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cJ .• XMCJ' ,CIOft~ FlUfO.o 1 • .000 (qu&t.to_ a.f.ll C;g' 

ua d• çd 1~000 lhua a11 ~-i.l:oal. no Y,.!. 
~ t.otal 4o c:rs 4.0oo.ooo I'Z"&trao •llhaea. 

.. ~-uo.-1. 

a.aoc~ u: _ .a. n•pom~ab.UJA•~• do• a&io•• no• tar.oa 4Q 

ut. 29 !!, ~. d:) n.creto a v 3. 7!)8.- 4i fO de 

:!aJMlro·da 1t1t. 1 Íia1uc!.11. l istportincJ.a totd '40 et~p1tal ~ 

c1al. 

~· x.- a·aoç:teelada •• r, ~u~ por- .s. -• 
~- cOuata• - o ~t.. - •l•i~ta • .S..U•! 
w1 pK' delibu'a~lo da .icto• qua ftpn:Mil'lllll • -:l.orJ.a 4o e!, 

pital .ocuJ. .. ao ~1 COIIPIC:. o bao 4a deAOa:I.Daçlo .oc:ta; • • 
ftllft-U~ &tJ.Y& 011 pa•a:Lya, ~a4:1.çJ.al OQ. .-:traj\14:1.c.1.U 4a 

aôc1.a..se. ~lhe; quaD4o na rep~tacio le'!l&l.- •t:x! 
MJ.CÕH • • podare• qu., • 1•:1. coofen aC* ver-ata. de ~1.! 
4a4n -por cota• ode -.apon.Nb.1U.da~f L1JIIU.a4a, ~~ pr.t! 
~· tod.o• o. ato• qua •• t.ol:MW. naca•sÜ1oa,. • fJ.m 4e ,9ar&a 
tit o f1mci~to 4& .-pnaa. 

c::LXDSUU. • XI ... fJ,ca J,a ... u~ :no carvo de s6d.~rente o C2 
· uata CMLOS AHTOlfiO ECSTI.Qolo nm:rs .. exim.do 

oila'pc-...UZ: ea:oçlo- 9U&n.Ua 4e au. .,..tio. 
ctlXJstJIA :a:r - A n•ponsab:U1dlll.i!4 • a o•1•ntaçio m.t:el-=-1 

• ~dal1a.1•t:rat1Ta caberão • .,_nt• a bra.ila! 

CUlOS~ XIU - Pica .. tabelecf.4o que o sl5c:l.o-Ger•nto pod!_ 

. ri fazer-.c ~•ont.ar por proew:atlor -

;óSos - at:oa 4• .intere .. e 4• soc.icu!fado., g:orind~ ~ . ao!ll1Di~ 
tifuwso,. pua b qtMI aodi aol:l.c:l.ta4a.para a "-1gnaçio., pr9:11'1& 
âetor1%aclo do Pod•r Pu"bl1c:o Coneellen.t.e, apreaenta.rltlo-ao na 

·rt~ida!!e provli tia --~~c:l.onalf.dad.e do proeÔrador • .qtJJt 4ew.ri 

acr aeç:roe de bra•1le1ro ,nato. 

.~USrn.ll nv ·.:..Para os cuqos d~ lÕeuto; .... re&tona • e!!_ 

• eauegad.o• ~. tn.•talaç6 .. elit.r.lcu. •<*4t!. 
·~ Mrlo adaitic!ci• !lrai11.e:lrQS. 

cr.&ti:IULA. XV - o quac!ro social nr& ~ónado 'preferi:n~-nta 
po.r-lu:-11a1ros, ou Do. a!n~ .. aori conaUtu! 

ao 4a 2/l (c!oia ~oal 4a tra!lal.M.dorea naci,cna1a. 

CLlDStJI.A, • ·XVI - oa documento• qoe · enTOlvu Plaponaab:l.lJ.dac!a. 
. para a S~iadacto ~n" t.tlr.;:o Vator . ao !1.=, 

.aa&M polo ScSc:l.o-Gtn'onta. no• termos !!& CU.uau,la x.··· 

~· XVII -no f1.nal do cO;c!a oxerdc:l.o financa:iro aeri 
leTant.d:o o balanço '!j'aral, para çuragig dos 

luCros ou prejai~• (la Sociouta4e 0 qua aerio d1atr:l.bu!d.oa ou 
aaport..!oa. pelos coUat .. na prOporçãO 4e auzt~ cotas. 

c:r.JUISOU XVJ:IZ - A ~Uatclbuieio doa laeros aa:r.l . aoa~~~pre. ·~ 
tao5a." qu.and.o ae -.erif:l.ca:r .a 'neeeaa:l.dad. ~ 

cobrir 4aa~aaa l~ao5:1.ivo1a .(1\!e b;p~:l.que111 o funcion~to 4aa 
aata.cõe•. 

cLAusau XIX - o 1n!c:l.o ct.a at,.via.c!ei da Socied~da oco~ 
ri. na. 4ata da· aaalnatura 4a:ato 1nat~to. 

CUitlSUIA JX. - c, IÇ'aaoa não prevhtoa Ílo preaente contrato 

-rio réaolvidos ~e IIC:Ordo com os 4bPQJ11t!_ 
YOa que ra:qul- o funciona.!Qento das Soc:l.edadoa por cot.aa da 
kappn.-b1~1~ada.L.1m:l.tada o no=-• atine'ntea à racUodifuaii.o. 

CLl~ ,XXI - Oa ~ôcf.oa cot'iataa ~flcl.u .. que nio aatlo 1,!!. 
curao• PJ. c.~:1mes prev1at:os •• le1 que 'i.mpe~ 

... 4e -~r a at:l.vidad.~ -:rc-t.u. 

s; por -•ia oatlor- j111atoa • oontrab4oa• dof Co 
.u. &eordo aandaraa daUlÔgrat"ar o preaanta iÍiatrw~anto a 11 '\::' .... 

(eineoJ viaa de .1.gual t..or e for.a .. no anv..~:ao da OS(e1acol;~ 
ll'laa. o qu•l l:l.o!o • achado eoafonM~ •••tn.. :Junta..~:~tort' ~ 
~ taat~unh•• praaenc:l.a:l.a .t>asxo._ P.Z'• que .pra4wca 011 ata.! 

to• l&<g'd •• 

............. 
v:::*;::: 

. ~~-· /.., :(• ._. .. . . 
·lliki tóNWVii HLII6 ..... ; 

./· i 

uso DA ~KAÇIO soa~ 

.an:ro. DI~AI. .rx LFA 

--l 
""r-..!.J~ 

CMLOS AH'l'Olf·IOI EtiS'l'AQDIO :DDIIZ: 
s6dt.,oL.Ger~t• 

z. 'r&:ÇOt A Ut.teçra.Uzaçio do Capital soe1á1' uri - ~ cor
rmata do Pa!a .. da •C<Jo:dnto forma 1 
50\ (e%11quent:.a por cento) no•to lato a oa :uatarit.a 
50\ (CinqQOI!It:.a por canto) no pr.zo •ix1Jao da 180 (c~ to. o1Unta) tliaa. 

D.1.v1nÕ}:olh-MG·, Ú1 da d.ezeabrO ela 1185 

..1'4<·. 1 i'tw .. : b-~ 
o 

···sER 

.U.t'WÇJ.o :0% C01i'l'.B.ATO DE SOCIJDADX POlt QDOT~S. DS 
m:sPO:NSA.BlLIDJ.~ LIMIT.lDA. 

• ltlMO IIIVIUL P H L1'D1 " ---········-···-· 
CAlU.OS U':l'OXIO WST1QI'Id DINIZ1 bru1le-Uoo1 euad.e, 

ocatador-1 ros14mt.a a do:de11:1.&4o e Belo Bc.r-1ztt~ta ._ lt:ua Pord!--o 

110 Halhetros ll~' 68, apt.021 ptrta!!or da CI tiO 1~.5'.20 1 upedida 
pelo Cc=1alho Jl:f:J1onlll. do Ccutab1l1dada dom., 1n1er:l.to no 'CIC. 
•ob z:~t 01.l?lf?J3o6-8?,. m\uNo CAfiDOso, bruUe;1ro, ::oltetro,. •Mi ... 
ca, a .. c:ido aos ()9..,06.193!:11 por-ta4ar ds CI n» 1oE'63SJ,l1 ·e%ped1~a 
pel.a SSl'aiG., redde:nte • el01!11CU1alb am !!elo,Bc:M.mnto ~Rua r' 
:&l1111ín1o, baino Serra, par-t1dor da CIC nt'~e?lC.1~6BJ a, .. 
K1RCOS Vlmt.A GO!.'DIM1 bruUeira, eua~a 1 111:14enbairo eirll, per-. 
tedo:r- da CI·nll H..l5'2e~B9-, npad.1da pC!l.a SSPZrG 1 CIC. 00'7.7í'0.996-
91, rasielente e dCIIC1e111a~ ,em Bolo Bori.%cato 1 J.Te l'rllne111ctr S~ 
las ~839/6021 •6c1o• pe:tt1e1pantu da aoe1~•4• pol' qaot .. 4• r.s 
pcaaab111dade l1m1t.•d• • ltADIO DI'i'IN.U. F Y. L'ID.l •, inaerita .ao 
CGC MF aob DO 21..6;39.lo55'/00Cll. .. ZL, cstabelad.cfa na e1dad.e ele ti1-
Tin6poJ.1a .. HGe 1 11 ltua R1o Br-aneo 7l.21 ece at1T1dade aoeii.l l!a -• 
1Dstalaç'&e:r 'li• e:rteç1o de rad1odit'U1"1o acnora ott aon• e illacm• 
eoa tirlaltdaele tnf'ormatl:ha, educaeioaa:l..c c elll.tw.-•1•~ e!vidsa ê 

.,. _i'flt.r'~6ticaa acdi!lnt.ca • eonea:u1~ ou perc.1al1o· do GoTu-no Federal 
':.->1"J4J(itHft o• Jzt.a C~erc1al do~at;:ado ela Ml «.ob na 31202259396 

1 
i 
I .. 

-
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2).12.11]!15'1 OGQt'ur- doo;u••rn.o de cornt1-t.u1Ç''O dat.aoio 4e 1B .. 

1,;i9&.S, an.rd.o po1terioram.t. eontorm.- dceu~mt01 de lt..o:f.B7 
e 25'.01.19881 arqu1Ya4oa na ...... .Tanta, r.-aolYa:t de etl111WII ~cor
.., altwU" c• titoa d.oc:uacnt.oa •·o tu.• •l'dlant.a •• aa&u.:ln,e• ' 
ellu.ulaa • eocuUç'& .. t 

S:mY!:! .. !!!!!_~ I 

O eaptt.al aoe1al da Cd200.000100 ( dho~z.e

tos áil cr.usadu J. d.h:t.d1do ~· quot.aa da CdJ.,OO ( :bu. c~.~ado) 
.. .,. _., ~··• para Cz$a.Bo.ooo,oc,l( quatrocmt.o. • ~t.~~nta •U 
_..u4oa ) 1 .. DilO e a~mto da êif280.,D:Xl1 00 ( 15utctoa • o1tcJ 

t.e a11 eriUdoa ) ~'6d Cl.1'1'141do ·~ q_uo~u 4e Czn,oo.( hUII•erll 
iado ) • aubaer1te un:t.eaHnte ,pelo sócio lwtCCS \'IllllA. QONDIM1 1 

i•• o 1nt.euaJ.:iz.u-li • aoacla eor:r.n'tt' to .Pais, à ce41.das du a ... 
naa1dlu'•• aoc:L.t1a .. 

,flewta ro-r- :pat:n o cap1'tal. aodal tlel' I! 
aacotntea 1\irtato .nu•a oa aóc1oa; 
• JIAUNO CIJ>.lXISO ... ~.coe ( qua·unta a1l qu.otac ), pntazendo o 

ut~ 4tl cst. J.o.ooo,oo ( qiW'«nta .U crusad.oa )J 

• CABi.oo m10NIÔ J:UStl.I;Ul'O DII'I'l:l. - 120.000 ( eeoto e Tinte :IDU 
·~~aot.aa) .,_.r .. mdo -o tat.al da Ca.tl20.0C0100 ( c~to • 'ri.Dt. ( 

. .p. c:rtzUdoa )l 
.. !Uli:ODS VI:&D"..A .aomux - az~tuionCJte cc.~ t.o.ooo quot.u, " .. .. 
:para )20.000 quot. .. , pertuendo o total da Cz$320.000.00 (tr .... • 
•IDt.O a '11J!.te .U Cl"UU4o~ ). 

J'ar,#•fo únieo r A .r .. pmsab111daCie 4e caiU aõeio1 na tcru da 
t.ll11 conUna l.iWii.t.ed.a ao nlor tohl do cap1tlll. •o~1~ 

~~~~ 

8eDdo br .. i.leirOa na toa • auaa 111Tutidura• DOa cara: o• apó:t ha~ · 
"t'llr a cUdad.a .recabWo et~~.ceaalo 011 Per"l!i••lo para ~ucutar 1 

•llr"riço. da "%'ad1od1ta..llo aOI!Imte poderio dccrru dço1a 1M te. 

r• ddo apren.doa pelo JUD1atir1o das C.m:~ieaç-& ... 
. ~~!!!....Cif!!_l 
O a6aio Cla"J.oa J.utlm1o •o.adquio :D1n1.~éon

lSII• coa a :1llcabic.41a da.&cir oa uq;6c1oa aoe1ais1 c011 pl.t
DO. po4vea· para preUcar todoa oa atca que t"IX"em nec.a-'rioa 

e n. de &c-antir a 1\mctoancrt.o da empr .. a. 

~~..SE"!!!! r 
J. aoc1e4ad.• eontinua eat.b&L~tda .., Di<rirlA 

po11.1:, bna eCIIIo -peranecmdo e0111 rka :nesta loca11~de, po<!.lftl

co abrir fil1a1s1 eacr1t6r1os • todo t~ttrit6r1o :cacional, •-
p.re gue asaa lhe~ ~ner e peraitir o GoTflf'tlo "Federal. · 

Juatoa e dontratados1 ratU'1cD •• ~iuau-

1•• do cotltiato 11!• oCZ~atituiç'lo • IJ.tcnç~ea po:f.ter1orn :nl.o •.R: 

1111ncad.u pelo Pl"laente 1D~strto1 a::in&ll .na pr-eaença daa -
t.e•t-mlbaa aba1:ro. Q 

J)1T1.D6po , ~Ja.Jwt.o 4e l~.SS. 
C.J'loa . 1 Eust.áquio Dinis. 

,.. ... / ... f. ~ 
!!;r~ :df-dei 01" ..... 
~ . ~ . . .. 

ra Gondi-.. 

..... "' 
1 "" 'I'JW!SMlSSORr 

1.1 l'abdeant.or W.T.It. 'l'!:L~ICAÇOEB L'l'rD. 
1.2 Tipo • ou .adolot :u. - nro - a 

2 - aYsrDU. t:~UU~.ttl'AJ!TP, 

2.1 Febricanbu JCAPitA - :nroOSTIUA J1: ~ :D& :t.nDu LTDa. 
2~2 '!'ipo • 011. ~lo• I'XA ... z . 

O abe.ixo assinado. diziqo~:~to loga~ta rêaponoi.,.l 
pe.la dDJ:O DtvntAL !'H L'l'tlA. • eoa. oocle na cidade do bivin6polla0 Jl:ot.a

do 11<t kineo Ç.Oroia. D • c L A R 1r 

Ccm.14or.&l14o o int•re•""- :M.eicnal o a f"i:t.alida.S. • 

Kuc;:at1va • cultural doa ao:n-ic;oa de r.ediodifuaio, • Emio.ara eompro
-ta-ao & elaborar aeua pr<?9'ra~Ua .l,"f2f',!!t.ivoo. oducae1onoia e ao yi

.1:2• beJI C0.0 & public:ic!od" çO!I\otl"Cial O O nrvieo n<?tidO!O. dCI fO:tZa 0 

& contr1W1r para O doal!lnvolTiiMnto 4a Ka~;io, atrevia 4Õ a~rf•io::oa -
-:a.to .1ntowral do bQIDe braa1loiro0 obae:n-ando, entre Olltroa 0 oa ae -

.,uirataa bori.r:Loa 1 

aJ - Praf&:&cia a t..ao, !l"utor- • 1ntirp~t&! li:! 
elon.a1a, a fix de 1netmt:L.,ar • criat:!.Tidado ISo 

.boaaal braailairo o o deaenVOlT-nto 4&.1 eopr.! 

aaa produt.ozaa nac1ona:la 0 cor a co~enta 
.aapUcaçio do -roado 4e trah.eU.O li<;ado a to

dai - atiYid&dea art.Iat:Lc:aas 

~J ,.. bapot.ito b diforonciao;:óoa reqionaia 4& eultu

.ra· brasilo.Lra. p:eoco.rando .raL&eiÓd-l.a - aou• 

própr~o eollt.e.xtoJ 

CIJ - Kanut&nd:eo 4o olo-vado aentido itieo, ~•lo c! 
TieO e p&tr1ÕtiCOJ ao 

4) - :ridediqnidac!e 4a :fonte de infora.o;io Cio fa«t • 
&fitei' da caiaaio d& noticia • obae.rTincia na 
_publ1cidada !. norma• iticas 1ndillpensii.ve:ia 1 

t:oroteçio do pli.blioo e c!o consWilidor. 

.k proqramaçi.o da Emia•ora dev~ri atender i.a eatip.!! 

la o;:&! a c!o Jtegul~U~Cnt.o doa Se.rTi<::oa de R<ldiod1fuaio, aaa:L. co.o doa ' 
art{qoa ll o 16 0 S:S 10 "e :zo do Oeerafo Lei. no 236 do·lii.Dl.UI57 0 por~ 

tar1& MEC/KC no ]DI do 13.03. 79 o no 568 de 21 de outubro de' 1980 

»ort:ari.& IIC nQ 52/12 4e: 24".03.12 
Quanto i qu.alidade eo-rc1a1 0 a Entidade obriqa•1e1 

&)• Dilu!.-la ao longo de aua prQ(JrtuDaçio"J . 

b)- A liait.i...;:la· a .ua •i:~:Uto de 25\ (v1rit4i a cinco • 

Por cento) da progruaao;:io diih:iar a, 

c)- a•conaervar - Jeua arquivos, por P,:uo de 60 C 

aeaaenta) diaa, dev1da-nte outent.ieadoa pelo' 

Quanto ao acrv1o::·o not.i.c:Lot~o, a Emi.aaora coçroaete• 

•• a deatinar :ço .S:ni1110 5' (cinco por cento) do hori:rio de aua pr?9r!.• 

-ç«o diiria, para a· trann1iaaio de sarvi<:o noticioao. 
QQ&nto i. proqr.e~~~&çio educacional~ o púaaogr.a eoapr_g_ 

-te-•• a <!&atinar grat.u!:t.&Pienta às autoridadoa cu::r a~ auaa .,... ... 

••• fizer, .para 1rradiao;:io de •.eua proqra:aa• od:u.eac:ionaia, o5 ~ci~ 
CÓ) hora• a ... naia0 aa•i• diatribuidaa1 

.. JÓ (trinta) ainu.toa ele aegund• a aon..-ttoira, • 

~ lllcZ.úio qu. lbaa apro13.ver, dentro do parlo:--

- 75 (1ot.a~t.a e cinco) lllinutoa, n•• IIICiaall.l c~! 

c-&.1 .aoa Úbldoa • eoa ~ngoa. 
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Qua;Q~ I p~~çlo ao Ti..O - o qv.e .Uapuae~rea• 

- poo~ ..... 5'Gb1ico•-
:O.•ta :fo:o:aa, s.nhor JCir~.1atro, p:roeeta a 1\lDio D!. 

ncu..p L1"DA. ~ caao seja a ••c:olhld.a pa:ra a •~uçio 4o aerv1~o • 
4e ~(iodUua*o p:ropoato no p:t'4 .. nt. ••Ut.a.l, a produsi:r .,.., P~.!. 
IU.Clô Glln.Úol!.ea • IIIOd•l'aa .. técD.ica 4ao :ra41od1foaio, onde a D.Ot.a 

~D.t. ••:rl • final1d•~• •4ueat1'1'a • c:qltural 4o auvio;o. 

T.'.""".,,,,,, UE 'hNsT.\liii.ACJ..à ;;;; '[ ................... . 
'it ~. 

lnstauTci • 'nos ta data, o 
nebcu o n• 29104.000 · /IJ, nC'st:l. o:~f:tor 
lia doculalilntos q,ue ir~.strue• :l pl'oposta il11 • 

. .~ ~M 
xecutar nrvi~o de :ra.di:odijus::i.o sonoq 
"lnaol do Edital nt '· ~af-cz.c. A. p:rop; .'f 
cndà tlf/ { ~ oUNt ,._ .( <CK.~$. i · 1 ,:;. 

folhas nualudas c ru'br'ic.ul:n. !íifi:~~jjff' ~. 

!elo !iÕrluirae. 

Dec:l:tl"o tiuc: [lTC !, .:ici a l1tst:~.uT':1ç3.o 

'do pr.:St:ntc processo c nc:n 'M rel!aTO tenho a í:r
:tor. 

~~ 

C&!\LOS .1.'/f'I~:fl'D !'O'~dQOIC! DIIfn, ttnslldro, c•-' 
••4~:~, c<qn.•..:lo:r, :reUt'letlt.• • dott1c.1lb!!o e2 iMlo Sorhonh à 1!1211 • 1 

hrcU~:ão Y.alhel.rot, 6à, apt. 02, portlldor •h :::I net l!lo~20 expai11da 
;reio :On~al!lo li•E1ona1 da Cont..b1lh"ade Y.G• inscrito no ci::- te". ' 
•cb nll 07l7b?.606-8?, BRU'!t'O CI~OOSt:1 ttralllldro, soltclra,lllédlco,-.. 
Macldo aoa 09.06.19'0~ porhl!or c!a C! nG bb63:?ll~ up•i114a pela• 
~a., ru11!c.t• • 4o•le1lh4o ect 8el() Borh.Clltc ; llua Ua.ÍI!1o, 
b•lno S.r:ra 1 portador,. <la ClC nD'0::2.71~.126-68J e, 1<i4f'COE. VIITI'!L 
~at:IM, bTcdl•1ro, Cl'l:lldOt llfl.i:Cr:lbd::op <::1T11 0 port.!lor d.a Cio DÓm:t, 
ro H-152·b8'9, •::r;t•414a pda SSZt!':G, C:t::.Cl0?•7?0·99Õ-'91, usJd•ntc c 

·doa.1c111ado ~ lklo BoThooh à a,.. ha't!.chco. s.i•a 13,38{60~.~1~ 

0:1 p:~:rt1cipantqda •oel•«ad'a por qttctac- d'a :r••POIU:a.b111d•~ 
4a • 1tlt>IO DlVI':UL T M I.TD4•, 1n:tcr1h no ~C:: Y.P' aob n~t>t'J'o 2l.6,9 .. 
~5S/000l-21, uhbehc1CI• ta e1ihd~ da DhinÓpQ].!J- Y.~. ; Pua Pb 

!Junco ?12 c~ at1T1Ciadll! I!Oellll da lnatda";Õ•.r da •::ot.eçio da :t'edla 
tU:r:oai:o r;:or~ma ou aona • !=-tent. coa. ~1nel1d~at1nt'orJtat1Ta!, ~l)oo. 
"'eaclondJ • cultonh, o!'tleee • r•tr1Ót1ce• medi.nt. a t:cn,e•t.:io 
011 ;~~l:l:t::;:o do Caurn.o Federal, re1bh•a!!1 na Junt. Ccmel'chl d.c 

'ls:t.Cio da t!:lnu tk;ub sob n~: }~20225<;-396 n 23.12.1965, c~o:-.=.a 
docus:tnto la ce!\st1tu1ç8o datcdc dll! lô.l2.1983, •lterado ?CI:'tnfo:,., 
ach con!'onta ~oc~mentor •h lr:..0$.8? 1 2;.(\l.l9BS • l,CI.C6.86, nq~ 
'W~>do~: 'nal't• me, .. J~rn.~a, ,.a.rclTaiE. C e- cec:u::. s.eordo altarar Oll !!!tor 
4oc"Jitanto. • o bUli: ~a!!ip,!J.U ar tUtolnt.~~ eláânl•S • e~1;0uz 

Ç~$P~.!.f!J!.'j:lE! : 
e e"P1 t.l ~c:hl c!~ :z.Ct!S('I~ooo,cc tquat:roct-nca 

• o1t.nte ll11 el't:IU:dcs } diviô:do •IIi quot!f 4• C:t'-1 100(h;m c:'uuo3c.) 
.c~>!• lmle-1 puu p1:a :2:!1.~-C.."'~OC: ( t'!Us a:1lhâo c! c CTU:ailo:), n:: 
l!o o lucr.ent~ ii'! ~z.ri' 52C.Cflo(",~ ( q:.::lr.ihcnto: c '-'1n~• ~:~11 cruz 11c!orl 
t..mb~~ dlY1t1óc: •a qt:lo~a: d'" -=~n~oo ( ·flU~r. eczaóo ) ::ub~CYn~ unJ. 
ea!Lalt• peolo •Óe!o ~~~::e!: ':.'!Er-.t tieot:":!Y"' que o lntes:u~lz..-r8 a 
btee~a cc.r:x:cte 4o Pa!lf à' fi:E'C!loh. ils:r ncce~dé,ilotf !!CC::11t1•• 

Du:h toTz=• pe.q:.-, o C:lt?Hel t-oeis~ ter a tieldD. 
tr "!V! fio e"ltl't O!" .tÓ::1cr: 
E:-:-:: C~;:.TIC'SC- l.IO.O>XJ (q~ne~t'" 1:t!l. quo!:•:r<! pu!aze~~ o '!.c:<te: t'• 

r.:di!C'.C":CtCO { q!.:o!l:'r:nt~ ~1l Cl":O.:~dot ~i 

... CIP>LOS AliWio W'O'r.TlQtllO Drr:'tt -.120.000 ( U!'l.to • 't'1ft.tê lllil qua
ta5) par.!a:zendo o tot.l 4• Czfl.2C.000100 ( Callto • •1n~• ..U C:Taz..t
~o~ )J 
... Y.I1>COS Vr&IP..& QO:U>lY. - enterl01:mentc OOlll 32().000 ( tru.cntu· • • 
?1Jlt• ·~~ ctoot.u) peTf'azom.4o o total,da C:r:I}20.CY.:'O,oo ( Uczhtoa • 
..,s.ntc wU eru::a~oli ), pun P.:O• &.c.ooo ( os.toeent.• • q.Uarmt.s .. • 
all ) qtlOta~, puru:endo o total de C&$840.co:),.OO ( otto.omtaa a .. • 

qo.1'11!1ta ..U. cTa~edOii ). 
?niÍ1:nf'o Ún1eo ~ 4 ruponuttUS.dad• 4• or:ada aÓe1o n• f'or .. 1!11 Lai, 

eont!Dlla l1E!ta~a •o .... .lor total do capitel soel
al. 

gol~m!_J;J>rnlJ • 
Os ada1nhhadoru d• aoc:1114ada eotJ.t!D~;~em aa~

do bru11CI1'!'os utoa e su.a~ inTu:Udn:ae. nos eeTcoa apÓa baver.·a q 
t!dada rce.b16o eon.c::auio oo perml!.l!;O paTa axaeuter ••J"viço• d• '!'& 
4'1od11'aaãa. a01:1antc l>o!•r;o oeon-111' dcpoi~ d• tnea a1do •PrOTadoa 
p•lo t'.in.btÚ1~ 4aa Coltun1eaçÕ•s. 

gl~m•_m;a:P.!J • . 
o aÕc:1o Carlo~ .lntôn1o &:o~t;qo1o DinU eont1naa 

coe • 1fl.cllabÔnl:l1a de .J:C1'1T oa nexÓe;io~ boeieh COlll plenos poXIe:rea -
pera pr"i.tl..::er todos ol atoa q,1:U1 f'Ol'e n•ee.!J:8'T1oa a f'!a da &arantir 

o f'IZlcto:~..~DII!llO 4a emprttl• 

gl~~!_g';g,!j ~ 
t'•ocitd~a eont1no8 utattelflc1de e. Div1!1.ÓÕ)o

llc1 ba:r; eo:te ~f:rltlll~tcll:'u3o ema .rQrum neata ltocallC:eda;, ,õJodC"lõo ebrlr 
!Uhh 1 oncrHÓrio!. ar. toôo tetr1tÓr!o nac.iot:fl, :tll:.?l'• ::tUt 1'-~:t:i~ 
lhe conTia:- e i?.f::':l:itlr e G.ev•:r:~o F11dnel-
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«rlfllffnr•o n•••• •r•urto •• ESTAoo OUI!ti\W>M4t•llll1595/13 
DR- BEl.O tiORIZONTE 

•A.R.flAS IUVJlCA.S• StSTUA. F,. PE R.tPID LTPA, Scu:lr.da:dt. c.o.w..t.U:'\:f 

Jii'OIL eetu dt.- .\C&po~t~.alt.L.Uttaú.. U/Rl.Ucl«, C.Cilll .ude. a 'Õ,uo 1t& t.lda.rU de. 
'-li•• ~.U.dll' U lol.útu Gr.lt4L4,, i fEita Sa~o 4c. 1iu.Khl/ •11 t41 • .a «La lU, 
Uilpto «11 qu.c. rfi4pic. e .Ur.• 1, da Lt.tu A • l'OCU.IfEIITOS RELAnVOS 1 Elrl 
tAPE - ó ~dlt.r.t Jlf UJ/U, do JI.Lil.!4ti:.-..Lo d.,. Coa11.:.11..Z:ea.çõu, pllbUead; 
t.tú.lo O{.Cc:.l.:tl de. U!Úio dr. JJ dr. «IO&.to dr. J.UI. 1Pt.t10 lllu.i .tt.apr..UU,! 

J.tc., .UCIIlt..\r..t. 4 VG444 E~cr.liltei«, .6C. fl.l!lltf. III<Uldl!ll t.A411!~4.t. :.Oua pUpU 

pua c.u.cu.<Çi.o dc.a "e~içu de. ... 4CU:CI.U.,"'êi:co .lono.t« t.• fllt.quiK~a l(od! 
!.c,. ll.l!t c.blllcll. 'dr. Fo~§40 f:.a.tado dt. JU.n~ Gr..t.W, C.QII.U,dr..t.all.do~.&r.~ 

.S&-'V.i.ÇO 

.Lo~cL 

Ccna.t 
'Cl«A.4r. 

r fltEQ.UENCl A j(O:!IU'l.APA 
r Fou.tga-UG 
r til (tJ,t Wzl 
• c 

Cç4..t&l .. .:t"~t.U.o ulg.ido roo ter.111l "'"R: 
HcJt~o dt. 'u:llel.Oil~l.ll.te tU111.U..de 

A Soele.d'a..U, po!t •Uit tll!tc.t:OJt «ba.Lx.a &4-JI.i:rta.cla t:IE(LARA.,du.de. ji., 
tceu..t«ll. 04 •U.Av.l:ça4 p.u.U.ruUdo4 cwnpl!.iJtdo .teda.o~- «4 u..C:si~te-444 · Ju.I!Ã.rlf 
t&iJ&l, 6r.,. 'ce~~. 4-f. v.le.11. 4 Jti..II.I.C.I..II. o ~o rle. ou..to!f.ga., cr. o64e.tvu.' 44 
1. tleeAt..too~-, l!.igul:.t.~~erl..too~-, Po~oll4, 'Ou . .L&:õu e. Nou.u e11 ~tL_golt e. O!!; 

• (tue vie.~te.M « vig..l.Jt, c. eiiiO;otcdu do JUrr.ü.ti:Jt.lo d.u C:olllu.I!..Lcoz:çõu e de. 

dP&i4 fi'Jtgôiao~- .uboJtcU.n.a.do4, c Jtt.l:tt.ei.vo4 4 b9.l.d.açlo de. ltct:Uod.l.'!! 
t.• ~U4\,t.· 

·Tc.-oJ. c.a qac, 
P.'Or.hlt.i.,.u.t:o. 

•AREtAS 51WlCA$• SlSTEICA fi( PE dOlO LTPA, de.e!a..ta. qaf. .&;t. co~ 
!.te. 111. c..ta.~oJto:lt ""« p.II.OJ!tltl1«ç1to de. ln,e.u.«.U~toA, t.du.e«eiol!.d.l.A e. o:o 1 

6ur euro a pubUeido.de. t.OIIIt.Jteld; e. o Ar.ll.v.i.ç.o 11.e.U~o.u dc. 'o.u.a. 

..tA.l6"-'"' pn:"tct o clUt.llVIf.l:vi~rt.l'l.t:o dtt N.:tçJi:.,, U~~:a.vêA do .:puát.içca."t..! 

.tf.JUl do ko11t.• ltJtul.tc..t.ote, tJÓJif.ltv.:rr.do ert.t:ltf. I!U..t:.t••,. "' 4tgu.illtf..& 
'.ot.t.oA• 

c.. P.uór.ILin.c.l.c «. .tt.a.u., a.u.to.u." e. ll'l.t:i11.p1t.r..t:u "a.elo-.ta,a '.;:. 
ele. .Crr.CJiltl.vo:r.Jt A clt.l.~v.tda~c. de ll.e111e.- bll..u.Lle..LII.·o r. e dUI.,! 
vo.tvl~rt.rt.t:o daJ. t..,pii.U.U 'P:II.odu.tell.«4 ltlle..l.~!n.W, coa 4 eoll4!, 

ttuutt. «•p.Uaç.âo dtJ •uecdo de. .tll.«&lllho Ugcdo & .todu lU 
cUv..tda.d(.ê .......U...t.Ú.u; 

6 • .tc.•pe.l.t:" Ü 4-ih,.tc:rtcL«ç.iiu U.jl:liJ114.l.4 d11. ett.Ltu..or.& &.t.cu.l.le.Lu.. 
p.t.eeall.tt~~d" .or.e.la.t...:l)~t!l~.t.u 1.11 .&eu. p11.Õp~o c&n.te.:r..t:o; 

e. •«nu.tr.nç.!lo dt. t.tcv~da "'-1\.t:.tdo i.t.l.eo, M011.4l e r:.Zv.l.e."; 

~. '-Cdt.dlg~da.dt. d& ..ínla.\1114~!lo. e e&HII. ... dnc.ía., 11« pu.b.U.e.i.da.de., 
tlt. pM.11.d'pio~ i.t.i.eoA .l.nctz ... pu-'lvt.ü à pltll.ttçlto do pi:Lb.U.e~! c 
~tJ c.orr..tp.,:do.y 

.A 'P.turJ.ttb&çie de.ve..ú a.Cude.4: C.. ,Ut.lputaç.õu ~e lel~t.M• doA 
$uv-'ç.Ooi de. 1&1Ü(Idl,,u.aio, «U.c':"ll ctr•G doi. c.t.elRO" 1J 11. H 11 Jt c. n rl.o ~e 
Ut.U·Lf.l Jt<' !H. dr. U dt. 'e.vc.u..i.~ de. J.U7, e. ilu Na.uq ç.uvcdu p; 
U Po.tt.t:&.tia JIC d JS, ele. .!$ de. ju.&.l.u Se. 1.174. -

C:OIIITIATD SOCIAL -

FI"ANCI.SC:O JO$! PORT() 

k.u.L!e..t.t.o. cuado., cdvosado. JtU.ldt.k~c e do.W.e.LLL"&do •• 
c.Ua.d.t. de Fo.t..<.ise.. f".tade dt. !U.11U. Gc.~. i lii:1Ul .IU..or.uda 
~S. Cuvdho - Co11cl'o..ZA.Lo Ji:u..l.dCJ~ci:«.l: Vl..t.L«,gc d 5 J - PO! 

.tl!.do4 4A Cidu.t« .de Jctc.n.tl.d4dt. - CAl a9 !4.445 c CPF/JA,F .u• af U7.JtS • .IUi-SO; 

PAULO CESAJ: ROVII!l-GUES NUNES 

IU.a.i:tr..L.u. e.c.ui'a. chlt..te.l.&ll.Ct.• .tt.4.idC1t.t:ll. c dtJJtlll.el.l.i«de 

... c:.l.d«de. de foul.gc. ~...t.I:CICJ dt. Jlilcu Gu&l: ... i Jta& 1_! 
Aie dt. Plal'tkfl' ICf 5J7 - q.t:tJ 30!, pÕ.or.tadoJt da Cida.t:.. de 
lct ... .tl.4ade. RG Jtf 1,736.6f'l~ t.:r.pr.IÜ.dll pe.Lo la".t.i..ta..ra ú 
lct.r.at.L,lc.aç.ie fk .St.~ 4& Seguuaç.& Pia.Uea ti.fl ~t;! 

O ele. Nl1t._... Ge.u:..U e. cffl CPF}JlF .&o& llf J'0.7!S:.tU-SS; 

CtÃU!ti.LA PltiiUU:A 

u«e. a.L, c aa 111cllul.or. (ou.« d• 
.cU..u.U., Soel.r.da.dt. to•ueia.L'po.t 

eow de .u.o~-po11." a&.i.Udade Llai.i:!, 
ele~ c.u.Jo~ JtegÕel.cr~ 4uiia Jt.&gl.do" 

pdu c.Ziu.&atcu. c C.Oitd.Lç.ÕU 4 "! .,. ..... 

A ioU.t.da.dt. duo .. .L~t«-.&t.•i •AREIAS UAJI(A.S_. SISTfNA FJl 'OE tXliiD LTt:I'A • ._ 

.tcú eo1110 {l..rtd.(.dade. a t.xe.euç.io dr. "e.Jtvl.~o" dt. ~tad.todi{tt"ii:o UlltJ"c «• 
tt..tal. 4ttC.t rlt. oru:l& 11i.U&0 '""l.llfl<ill.e..l.& 1110du..Ladc, .&oll" C .ÍMCI.Jf.ll" [;tr.lt.u:f 
.&ãol, Olld4 eu..or.t'c e. oftd« .t.or.Gp..C::cc.t, •C.d.l41t.t& aa.t:oiLi.:cc~ie p~tiwia G.o Jl.i.rti! 
.ti....te da.! Co•wt-icaç.õu, Jlll 'o.uu1 da Lc.i c. da .lt.t.l..I..Laç.Cia v..(.jJute ... 

CLXUStllA SEG(JNtJA 

O" tJfljt..t:l.voU c:r.pJt.u""" de StJelt.dadt. dt. ad-tele C.tJIII " a.Ul.go J9 rle PeC.A! 
.ter lt9 St. 795, de .U de. ou.ta&Jt..; de. J .f .. l, o~~u.t. ld.ei;tu.l.a o l:c.gu.CUICII..t:o 
cloA .Su.v.lçtJ& ct~o Ra.dl,'cU.4u"ão. Au!i:o & cUua.Cgaç.io de. p~togJta•u. de c«Jt.,! 
.tt." c.d11.ea:t.ivo, c.uUu..._«l, laóo~t~~lt.t:J.ve e ll.t.CI!.t.u.l.vo, p.tollloVt.lulo. co ar..••o 

.tupo. « pubttcld«dt. ·eo•t.Jteia.l: >t~A.tt& &r"tlPO"'-t4~4tJ G.ao" eneoutu rlc PP"~ 
.&A c: & .&u.a •ecc .. ,~;4Jtl.& t.:t.p«J~& .. êo • 
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·A' ••~t. c lê-'O 11« ~eel.c.tfccl'& ~~· c••• '"'"---ç• « e.t.tl.cflc. <lc ,.-..:, •• 
•i lf. JU.u.1o Gc.ta.Lo6. i 11:- ~«ie llc. r.L.uút' af U1 • Ao&l& nt. 

•• UI l•ovr.II.C&"pritlt. t.U.Cll'), 01& U/u. Cd Sfl.fll.ll rt'\J\te-'to4-.ll.\.~ 
.t~tc al.l t..too:rcdo,.l. coaG b!.t~su.tlu.çio .t.ta.t tlo ('cp~,:= 
-.te f.4 {v4.U:c. e ""'•bo•J .,c.•c.• <U. d«c J.c cu.úr.&.t-• fl.o li'"-Uu.tc c.e• 

...tu.U ~•ei..t. -

CLXU$UU. PrCJ 11.\-SEGlfii]?A 

• :iec.h.olcdr. i ce.u.U:.tu.LU pu.& ~.~. v.l•iAelC pec. .,._iii .brlctc.U~l.-.:fo. c M co.tu •M .út.Uvill.u.&U UI •r.L&çb i .Sec.i:r.tl&4c """ ~·u ea.ta UIIC 
oa'au c.t.l.lliJcdu .(~;.tio L-tet. c ,.~ de- if&.tc c.• ,u.c. o .U:..U.té.U.a tlu .tu., "; u~.0111&u - p4.op.tic.t:W11• 
C-!KU.c;ic~ .. c,;ilo lc&v&!L c caUdadc ucr.b.LIIfo CG'I&C.&Uiio 011 pc.taluia P! 

u u.t.~CLUA UA.v.C:eo "« .<r.&cU.o".q1Ui1t. 
Í:U.!!SULA 'O(çJMA-TUCiEJIA. 

A Soeit4•dc .. ui ad..L~b.ctd'c pW• 4Õc..te• l'IUCISCD .JOS[ ruro.•- , .. 
t.iiÂ.' llr. PUEl'DI:-PRESIPfAI'7f c PAUtO CfSAJt R'OPitlGUts lfÚN:E.S., au 'wt.~i~ 

A& Clf.u.& _,.uu.A.ta.t.lvu do Capl..td St~el.aL. UI .-4UAl .U.tsUclallc, pe.t..tuu:.!: 4 1)1JU:TDII:-CO.IIERCIA1,. Cllbcxclo-HU ..tod""· "" poolftu..~ dc c~.,U.t;.uçio .(!. 
........ •c•pac.. • &a.u.L.tc..tAD•• c, •i• .ifu1:il.r.aivW r. .LaCAC&clD•ãve.ú, diu'U J&t' c. IIII: "'ui lttF«•r.a..ta.ç:ia c• JCL.li• •« ,.,_ dtl:t, t:.ltllpt.ei:adO"•tku c..&! lia 
•• .üuU~u . .tt.. c UL\&Ntc.Lu& & pu&oa:& Ju.Zdl.ru. c .. f&&.ill.s.tu.«: de ..todo.l. "" ps.pi:U, ili~o~.to• c d,;c,Wtu.t.o" ... t.LOI:.t..:.u~t& ü" 1c( 

DJA- -4.oúa.ü c ell•e.or.c.Coz.l.i IÍ" e,~~~p..or.us, ~t• CONJWITO •• 'Z.SDLI:DAJlENTE, pc.t:l 

crlusuu. 'srnJU. 
!(lic. ·uu i. oU.lpea .. &da & p.u...t..~êll de esu.çio. 

I. .Sec.icdadc. .tt oDail«. «. •61.«"•"• c..o•" .ÚfiiiJt ~a:1t &.r. .C:•pli~c, u -Lc..L.& •. O,! J.lJiltCOr

c~U:u. tctu..!:U~c.ll..to&, J'.o.u:c....z. ... c. qu&l.•qa:t-' d'u:i.têieÀ' 1tu. 'de&p&d.l!t& U0:411.,! 

:~,i .te. t~i.,...t•.ti'ot.-i.o lllu 'co .. u.oúc.cçõu O!' cl~ .liceu de.,~• õ~~~~~.or..U11! 

O• c4a.i.U....t.t..-:do.u-4 .uüo h•uL~• IILtlf" c .. ~~.. "'•"u.t.i.t..
•u•& C&lt:IIO ... , api'Ao h.SIICJt & t..eiflctdf:. .Ut.tb.Ldo COIU!t.Uilll 011. JtC-'1. 
•.Luicl po;ou. lttte.u..:tu Aou.u-.i~a de ~ta.4i.sdl'&l..6i.:o. •o•u.tc pocr.t.~t'i 
•u.uc~t, dcp..U de .t:u.&M •..Ldo .ap.u)uad'•• pc.Cs ~.tê:.Uo c; ... 
C4•~c.~~~~õu. 

tlN. -~gc:«;tu o-a. c vis«. r. .tciu.r.uu c .tr.g.U.l.c~o 4~ .ta~u.ua c• 

ic.uz.. 

CL;i{USUt.l, tiE'CIAIA.-nu.l.rTA 

• A .Soc.l.&d111dt .... e.o•p.u•c.tc a ,i.&~etC.It Ut .nu. (!:aad~e dt. Fu.lt'C.Lon.ãúo• 
•c.u •li!ÚII~> de I.W ..tc~~:.ç:e• ir. ~t•pltc.gado•. b~tuil.c.L~te• 11.-:.too~, 

•.!: O.. t1-i.~ctoJt1U tc.tiio ll!.o•o ~e•u.n:clta.çio •tJU&l c ~a&.~~..U« "'-x«ds. f.JI co ... , 

tLlU$ULA. 1/()IIA. 

A· .Soc4c.Ja4c x&. poft~ c.xcea.tu "cavl.ço• au. dc.tt.Jt c.o:rac.r .. uõu oa pr.014_ 

aú "" ~ ela tl'c<luç.õu ,.z..u.a..ü. p.u."U.t.u a& Lcg.UZ&çio 4• I•pe4U 
4c. fc11d~ ••c U.ti.a l.cu•d'u i coa.t& de dupulll4 te.u.U. 

cU:usuu. pUii1A-9UlliTA. 

.&iu it.. iÃdl.ocU{u.6Ü ••11n« xo p.Z... &l.i• da.6 .tbol..tu ii:tado• tt:CI llllt...tl.ge D &U h dc.•~~ta.illaçio ""c.l.ct. ao• U.u.lt& de Ctéu&tc PÊc.iaa-Tc.or.r.r.L.u. Ü-!, 
Jt Jo :Pt..e.ltcU-Lcl. at U"• dc U ó.' 'C.IIt.JtLl.,_~ dt.. l~U7, .te. I.u~c.a.t:•, i ucd11tdo t.M ~~çlll4, cvcü. r: oa.t:o\U c..to" rlt. 1cv11a U~ 

d.ü ce" ..ta.tu.e.uu ele SocZr.d'ccf&, l.le.aado o' ~c.te.tU,. - Up;..tuc. ''i& 
1

l.lt,.uçi~· ;,lc"~ etã:u .. u..ta. pcuoa&.tlll.tc. .U....PooU&ucú pct.o4 ~.eic.« .:.1 
ettw:uu PfeutA fi••. 
iJ eapU:a.t Soe.LcL i dc C.d 6u.u'.ID {.ac.l.aecl\.t:o& aU ewud""l • .t.cp-'U~ 
ita.C'o pO'Jt..,fD0.411J ! .. d..uuu •U:l co.t:a..&, AD ua.lo.t, Clllds. IUI4.,clc Cd J •'\ CL.lti$ULJ, PE'CJIIA·SE'JCTA 

-tl!t. c..tu..t:lll.dol. c ""b.l.c.A..L.tu pcto• .1.Zeie.a d'~t 'ou111. qu.c •c "cgue1 

---~---·-----~-------------------··--------------- AI. ce.tu .&o'c.Lc.i.l; n.io pDdulie Aoc.t ccd.lli.u c .tc«c.lau uVI:a11b" i S•el.!. 
<tJ"'n.ST~ Ji9 COTAS VALO! CZ$ dcd.t., "UI O c.oJUclt.ti•uÚ UP-'CU~ do .. dc.•U..., ... ielo ... c d.c cK.t~...C:u.çi• •.!.-·------.-------------------·-=-------------------- p.tiul..tt ({, Atl.M.ui'.or..c:o deu co .. u11-i.e.a:çõu, """ .tcue~& elo c.t.t.l.p<LL4dlt ri« c.tia 

A.üClSCO JOSt PORTO 
J 01 .11u.l.o~~: 2."ill.t:a: du.tc Coll.t:~ct.to So.c..itr.l., c pa:11.1Z u .. .t ii•, ·e ·Ao Dei• - ~~~ 

Jll.fll Cd ,ll.ltltl~ dcue.~ti e.o.,un.lea.t « "ua: .tuol.uçiD ii: t.ll.t:idadc.. E• qK«.l.qco.lf.A. cuutKa.Ud~' 

~AULO CfS.A.R ROtJIUGUES NUIIfS 
. C:d JOD.IU.to G.i .... Gcio4 ..U.•OI:IIUct.ll.tU ..tnio. &Up.tt, c Plt.C6.t.ti:ltei« ll& o&.qu.{.&içÃD t1.-... 

c.o.tu d.11 .. õelo-ac.U..or..ct~t . .te. 

--·---~------------------~--------. ______ __,. ____ _ 
UT.A.lS•- IDD.ODO é:d UO.fDI 0 01 ............. ------··-----··--=~=--·-=---~ ---------- CL.lUSUt.t 9'ECUlA·S'ETIJil 

I liNJCOI• tlt. CCoflltdo co• •.«.U:i,9o f'l •.c.n. ll.11c• do Oeeu.to 11'1 S.7U, lic F«'ttc.elldo u- U" "Wo" 11u. .a c .touull• .L..tt..ouU.tco, « Svc.lcd&dt aiD "e 
Jl de Ja:t~c.l.to d.t. J.tJt, cada: e.o~.ta olc .u.&pOIII&a:bl.U:a pcl.c 41..44ol.ut.,.ti.0 p11:4""t.§u....l.11do co• "'" .t.U.:JCU.een..tu. c.•budo ce" i:t.tdt.i~o•· Da. 

Upau.P~.t..,._.te, ..l.tg&L.l Ja •iel11 tcLt.t.ldo (III. .i.ll.tc.t.d.U:•. • C111.pl:u.t. t. o• Lu. 

... o" ctp&l.lt«do" •o lit.U .. , !.a.ta:11ço Gc.~~: .. .t A11ua.l., 11111. c.• 11ovo S«l.u.ço ._...,r 
t:t.I.Loitll.tc. Lcu&~~.tl!ldo .u oeo.t:.Jr.ld.tl o 41Zl.tci-:cn:.t.:a o~.< .C:t~.t:cJt.ti.çl'o tkpoU ~ 
+C:.c.... •uu 4« d&.tc doa: «pu\lctçli:• do I!Ltalllço Gc.-'la.t: M~- o .. '""".u."• &!, 
"J,.' cpu..~tllldo", .u.~~:io pa.go" c• t" lv.i.~t.td p41tet.l.cu. -i.;~~u«U c .III.CU4-i.vu. 

N.Ltttcg.t~~:.Uzc.çilo l!o Ccpl.tcl. S•c.lal. u . .-é. tlc.Uuccic ur •.r.Ü. e•.uu.t:c •~dt.uu.do' c pai•C.::u .H.\. p&9c. '' {AWL •uu cpÕ-' • dLtc d4 «pltDU&çÜ 

ftu c.i..tado" llau-uu. O Capi.tlll..t Socill.l. "c11.é. o~~.t.d~o~t.i4o pltopoJtc.l.u«.brcll.tc~' 

'

•u.Ke.« i"4t.or..i<!lt a" u ... t.tu iita.du FC.ta lte.o~o.tuçio Af 1.1/"'S• do c.l\.t:iof 
41 , .lU 'ldr..t po.t t.elll..to], ou uj .. ,. Cd "·"'•'' { .. c.uut~r.c4oJ t:clll.t:c~, pu.bUe.a.da. ao 17-i..Ãúo Ol.ie.id. da. UrLii• 4t U clc jlll..llú-t• dc 1.U4. 

J«. c•.tu.tcll.to. ducj~t..u.• o• "uclc.L-t.~ .. .~~~.quu~ .LCJ&Ü d'.tl "!. 
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·~· (de · " J.a.tu.u..t.. ··-.ua-Auc ac Jnl.c.d«ilk, átH.al• â&l1•«' 
~__.,..'-" p.W.4uU.tr.ã •• Sor .. b.tladc. •• b.afU. ri• dele ldt.e.l.4• •• -Utu.tf! 

o ao•r. .u.ü .Lu&li'e i .r:,.udctio de IU:...UÚ.th cl&a Ce--.lecc:iu c., 
· Uafle tlr..te a ••• CJ'UIICC:Ü pú".Lc, pedc.ú .Lo&Lc.f.-.&.11. O !l_uaé.u .See.l&t• 4• 
tu. clv:.tú, ucc.uu..Luc-.t:c., a aLtu&c.b tio lfU.IU:Ct. Ce•:C.u.t. .S.e.l.d: r. 

1

·• 41& u.uqauU a.tcalv-~ .... J...cc il:••c.•dc.t ri• Ea.tc.t• * JU.R&a G!( 
&&L&. 

eu:usui.A Jllletll.t-onu.t 

14 lac•u •p~tl•~o &11 la.tcac:• Cl~ Aaa&t •n-1. .U..boL6tr.Lid CJl.t.U ea 
f:d..• p-.crpo.u.l.••&.c.e•.tl. - .W.u.e fi& ~•.t&l de. t• 4ie Q.u~u.~. ·. ü 

JiAUU.S IIWICAS• J!STEUA. fM W' IXOtQ 1T'f4 
~ l:&o~tü ft PLWI•r ·at !47 - "di~; llr 
Fp'b.lu!E.&.t. JU.II.U Gu.c.4 

r • .,.;'bo- ....-ol·o ~ . .i .... -.• 
UllÍLI.lW\I&. lll!lEIU 

'"" li& dt.flru.Z.rlc. p.tt.U-.l.ac.Ut.d.e, c .l,.ope.Ubu.l.a eo<totupo\\_~)' sã• 1 .. 
1#-IICO. po.-. ecii'.UJ doo~. .tueu& .ata.ldof p.u.a c co•c.Ul..au;~h ~ fa•rlG 
b Euuvc .tcgd: «ti tltt .U...Ja c til lv.Late peA ua.t·)- 4o- C.p.u..L S!, 
cút. 

CLl'USUIA II~('UU.-NONA 

P.u.a • eu.tr.eic.te rlu la~tçõ.u dr. •d..l:~âade"'• pAo~JUI'o.._ Leeu.te.t~. Cu 
,.aaivc.z.• pc.lu .iA&Ltlb.ç.iiu .tieücu t., p.-.be.Cp&.tau.t'r., ,.:C o c.a;«-tf; 
• •~u:.ta.~io « 11a.tu..t.u:a -l.A.tU:r.a"c.r:~ tLi.u.tc ea. hta.u.to:u.tr. c .Soc..Lr. 
~ "C. •h.t.ll•• dud'r. J'l. a ad.l..tl..t .&ea~l&.tr. h.c.u.U.r.l.to.& aa.to.&. • · -

eJ.IUJUU VIGl!IKA 

.l JJ .tlr. ~r.zr.•!tJtG cfr. c&d« IIUUI .tr.vU.tu.-•c.-ã U. IC.till.lii~O GCA.d A111a.d PJ. 
ctlvlcl•du rú UIP.t.r.u.. Q Bdu~• Ou.d obtt&t .tuaJté a aul•c..ta..\.c ll& .t.!. 
*"' e1 "ic.Lo.& c. .&r.Ü ae.o•piUiftc.d• do u.tA.c.to di ua:ta rk t.u.eJto• c. Pr..t.dc.6. 
1 INICÕr- Se. aes.&&doA: ·,ou• pujrú.:r..o.& oO'.& ~uao.& uüo .&upoJt.t&dü pdo"r 

•ie.Lu c.• paUU pupoJteioAa.L& u ai!ar..u 4c. eo.tu dr. uU ~ 

lilusau. lll'GtsnrA~Prncnu 

~Lu •c.tr..Uo~ ~dr. Ji. eo• .-.uÜ•ei• « qttlll:tur..-. lt~o. po.-. aa.t. plt.i.!d..l.r. 
'fl"• ~u .u.Jc •• o i.ÕJto ele •r.cfr. tl.a Soeir.cllllcf~ p.u.a dt.t..i•4.t. ~u·.c.L.&ta.t...t. &.L; 
-*1.U..& fur.. r.vt.A.tu.«Lar.ll.tr.. vr.úa & .6Cl.t.JC& t.U.U. U p.t:UU ettliltutc.t·;. 

01 eue1 •Luo.& ae_".a..tc. ~b'.&.t$J Soe.Lc.t •r."iillll ug.Lcl1111.& pr..te~ tti.a.po..C . .Uvc.a. 
ú »c.e.UU ,., s .. :ru. clr. 11 dt. J••r..l.~t.e clr. J.tJt. c eA/&-Ile.t oll•r..tvi~tda 
u•• UI duc.U e.lÃC16ulc4 .ru.tc. Co•p.u--"u• u- ob.U:J .. ~'"""r.ú.t.U e. s,! ..... 
CLIUSUU VIGtSIIIA·TE2.C'EIU 

0.& .&ie..LN d'~:e.t.u ... fUC. .i., u.:t:ü .llll.eu-..a.o u •r.•ku• cfe.a. eú•r..a. puu.ü.to• 
~ lcl tue o.a. .t..pr.~ .. ~r. r.u .... ec..t. .UV.ld4clU •r.~te-.t.L.a.; 

E, poolt U.t4oltUI jU.:t:G~~.:fj ..tj .t:ado:r4•A! 
•4AUI o p.u..a.u.tr. Coll i«t. r.• DJ 

tttl41,·yf~-~~e.-,J.•u.4f-.fe. ... _ .... ,. Jc:~· "" 
J!.(ab~ .. · êtc.~o lu..t:uru.lltlta:u d .. lc:t• 

fo.ulg«; 1i 4t .u.tu&.tG dt J·.tu. 

LT .. 

1 - '11W'SMISSOII: 

1.1 - T.-l:>riemte~.o. T!'LA.VD 1114. & Co•. !'Kl.p. pf ;"el:.t.et~• •• Uú 
l • .Z - Ti~ ~Cil .oóaloJ RPFM lU A 

2 .1 - r.!i~'lc..nt.e.& JU.ru llld. r.. cn. dr. AA.tua.c L.td« 

2.2 - ti;ta e./oo. JK!Cdoa ~ tlr. ,,. t. U.u.uto.a. 

lftataurd, :nfnv. datv.. o Jfr.:lcfr.lp~~'l 
raabcu o n' 2910-4.000 /!I. nesta Dlro1.on .. ,.co• 
os docu111entos qui! instrU::• a 'proposta ?• _.1......., ~ 

lLl1>< . . ~<·,E>j"{f~ •·. 
.ncutar nrv1ç:o de ndlodifusão sonor~ifJII~ÍIUii.llkil 
t.ar.oa do !dJu~:~JJ;,It_at~~ o\,p.:rop'--!11 
onda,.N- ( """"""""'<t.;.. ....t·!'~~ ~~ 
folhas n~r;adas •' rubricad:u. · • 1 ~l: 

. . . . . .f]: ... f'"'~J Ido Hortto;n.to, 11 do ~IM!l!!1_!9P,If 

... t. 
Chefe ·Ü ·SRAO/DP./BHE I" 

Doc14ro quct rruC'ncl•l 11 lnstauraçiio 
do. pr~;tscnto procosso ~ ncnbu• rep:$ro lo:nho ::& h.• 

'~.--:--/l~.J ~ A 

. ~~~~fj}!!~~~J_ 
~ Corr.issão de Educação 
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

NQ 59, DE 1990 
(NO 147/89, 

na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ate ~ue renova 
concessão outorgada ã Rádio 
Difusora de P1cos Ltda., 
para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda 
média~ na cidade de ~ices, 
Estado do Piauí. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art~ 1~ Fica aprovado o ato 
que renova concessão à Rãdio 
Difusora de Picos Ltda., para 
explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na 
c1dade de Picos, Estado dO Pi
aui~ ato a oue se refere o De
creto n2 98.031, de e de agos
to de 1989. 

Art. 2 2 Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N' 461 , DE 1989 

Excelentissimos Senhores Mem
bros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 49, inciso 
XII. combinado com § 1A do 
art. 223, da Constituição Fe

·deral, tenho a honra de subme
ter à apreciação da Congresso 
Nacional. acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunica
ções. o ato constante do De
creto nQ 98.031. de 8 de agos
to de 1989 ~ publ i cac:lo 
no Diário Oficial da União do 
dia 9 de agosto de 1989. que 
'renova a concessão outorgada 
à Rádio Difusora de Picos 
Ltda., pera explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Picos. Ss
tado do Piauí'. 

Brasília, 30 de agosto de 
1989. - úosé Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 96/89-
GM, D~ 1~ DE AGOSTO DE 1989, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República: 

Tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossa 
Excelência o processo de reno
vação de outorga reQuerida 
pe1a Rãdio Difusora de Picos 
Ltda.~ execútante do serviço 
de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Picos. Es
tado do Piauí. 

2~ Os órgãos competentes des
te Min1sterio manifestaram-se 
sobre o pedido, achando-o re
gularmente instruído. obedeci
dos os requisitos legais e 
técnicos atinentes ao procedi
mento renovatório. 

3. Diante do exposto. tenho a 
honra de submeter a Vossa Ex
celência o anexo projeto de 
decreto consubstanciando a 
medida. 

4. Esclareço que o ato de re
novação somente virá a produ
zir seus efeitos 1egais após 
deliberação do Congresso Na
cional, na forma do§ 3~. do 
art. 223, da Constttuição. 

Renovo a Vossa Excelência 
meus protestos da mais profun
do respeito. - Antônio Carlos 
Magalhães. 

DECRETO NQ 98.031, 
DE 8 DE AGOSTO DE 1989 

Renova a concessão outor
gada à Rádio Difusora de 
Picos Ltda., para exelorar 
serviço de radiodifusao so
nora em onda média. na ci
dade de Picos. Estado do 
Piauí. 

o Presidente da República, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 84, item IV, da 
Constituição. e nos termos da 
art. 6~. item I do Decreto n~ 
88.066, de 26 de janeiro de 
1983. e tendo em vista o que 
consta do ?~acesso MC n~ 
29/108.290/87, decreta: 

Art. 1~ Fica, de acordo com o 
art. 33. § 3~. da Lei n~ 
4.117, de 27 de agosto de 
1962. renovada Por 10 (dez} 
anos. a partir de 28 de julho 
de 1987, a concessão da Rádio 
Difusora de Picos Ltda., ou
torgada através do Decreto n~ 
79.847, de 23 de junho de 
1977, para explorar. na cidade 
de Picos. Estado da Piauí, sem 
direito de exclusividade, ser-

MENSAGEM N~ 464, DE 1989 

viço de radiodifusão sonora em 
onda média. 

Parágra!o único. A execução 
do serv1ço de radiodifusao 
cuja outorga é renovada p0~ 
este decreto, reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomu
nicações. leis subseqüentes e 
seus regulamentos e. cumulati
vamente. pel~s cláusulas ap~o-
vadas atraves do Decreto n~ 
88.066. de 26 de janeiro de 
1983, às quais a entidade ade
r1u prev~amente. 

Art. 2~ A concessão ora reno
vada somente produzirá efeitos 
legais após deliberação da 
Congresso Nacional na forma do 
§ 3~ do a~t. 223 da Consti
tuição. 

Art. 3Q Este decreto entra em 
vigor na data de sua publi· 
cação. 

Brasília DF., 8 de a~osto 
de 1989~ 168~ da lndependencla 
e 101~ da Repúbllca. YOSE 
SARNEY Antônio Carlos 
Magalhães. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

NO 60, DE 1990 

(NO 150/89, 
na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga 
concessão à Televisão Pira
p1tinga Ltda.~ para explo
ração do serviço de radio
difusão de sons e imagens 
(televisão), na cidade de 
Catalão, Estado de Goiás. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art.1~ Fica aproVada a outor
ga de concessão à Televisão 
Plrapitinga Ltda., para explo
rar, pelo praza de 15 (quinze) 
anos, sem direito de exclusi
vidade, o serviço de radiodi
fusão de sons e imagens 
(televisão)~ na cidade de ca
talão, Estado de Goiás, ato a 
que se refere o Decreto nQ 
98.034, de 9 de agosto de 
1989. 

Art. 2~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

~tSS:tJlOS SENHORES Kl:to~BROS DO CONGR!:SSO NACION:'.LI' 

Xo. tonroo• do -.rtiqo 49, incho XII, c::ombinado 
- f lo do artiqo 223, d" C:On•titu:i.cão F~telerral., tonho a 
loom:a de aubaleteJ:" i aprectac.io do Con<;~>:•••o Nacional., 

•eocçatlbado d-. ~p.Qaiçio da /'IQtivo• elo Senhor Kini•t;ro de 

l:at:a~ da a O;>raunicaçõc•, o ato çOnlt..ant.a do t)ael'<ltO no 

11.034, do 0' ele &CJOIItO de;• UU, publicado nQ tlili.;rio Ofici.o.l 

llil& D'aiio 4o dia 10 de &9oato de 11189, que •outC>:J:"g& çc;~ncesaio 

l tt:LEVYSlto' l'IMPl'1'UICA LTD .... , p10r11. eoq~Ion,r 1111rvieo de 

l:'ao:liocUf·uiío d11 1of..11 e inuo9en• (te-levbiot, na cid&U de 

Cataliio, l!:atac!.o de ~iG.e•. 
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• ...._ f.....}._ .... k-.. ,.,. la- •.o .. ~ ~\...;... t.J· .Ã~ 

r:~:<=:·, . .,~~:~.~=~~~ ;,~·,-.\'- ,::~-
--.~t:t •• s.-., :ktl.hor Pr•ddent ... 4a ~to~pGbl1ea, 

• De c:-ortt'ora.f..tadol COIIil c• a:t:r!bu:tçÕ'"II leqaJ:IJ • rc 
~U:1:41s c:~tida• a c~te Kin1~<"tério, dclter:l<lina~ .a sot:l>U6 
cjo do tdit.&l. 1\9 ~<1.6/Uo COIII "1:SUII1il i. implAntação d~ ~ est:i 
.q.ao 4.8 :t"a41odit'\IS&O Clc sgns e iza.aven• ltcrlc:v.tcaoJ, <~a cidadi" 
.. C!ablio0 Est.do de <:oiS.a. 

:1. •o pra:.:o catab<alec:ido p.l-. le1, .aconer- u -
~te· -u.~.s... -

'rELl:V'ISXO t.UEJ!At. t.'l'M., 
SDtltS'n: COMUH'ICAçXO ltÂ.DIO E ttiZ"'I.sJo L'tDA, , 

~~~ir~~-~ COtt!JNtc:AÇJ.o x~os u.vz:s :t.-mA •• 

~f.EVISJI:O "XRAPITXHCA 1.'1'01.-.., 
~ ~ ' - SOM E IKACE."l DA COKIJNICAçlO L'l'DA., 
aADl:O I; TE.U:VI$J.:O OC iJBou.ANDlA t.TDA. , 
ft:Lf:Vl~ l'!.AXALT.O COITI1A1. LTOA. • 
~o a: D'PR:ESAS a:. lW>IOClti'U:Xo e mrt~ tx1 !Sl7t.."' 
rc-~. -
~xoou·us~o COYMA L'rDA • ., 
Et:IE lilJI, COIAAA 01; RlbiO E 'ttLEVlSJtO I/tOA. 

3. ~ a\lbJNtt.do ., ••awot.o &o •:u- doa ór•;t'Ão• <:omp• 
t.Q~ ~·u 1Un1•tlir.to, •• ~nCl\I•Õca fora,. no sent:Ldo ~ q.Je'; 
~ 01t ••~tos ~çni'Co e jm:Idico, •• •ntiCSada• propon•nt.oa 
.. ti.•f.S.z•r- l'~. •x19ine1 .. dQ t:di.t.al a .,._ requs.•i.t.o• 4a l•'ili.• 

~~I~~rgg~o .,~ ~~~il~tti. ... ~~C:~ ~ .. i~~4: •P~~~~ 
=~ ~:~~4;:~!~ ~~.,l~e~t:n~·P:Q~~~~;·;,~~::;r1~ ~~»f;t 
t.a. eontor- <lct•n:o1na o aub.,.1telll 1(1. 3 ~ E41Uit.l. -

4. A••1"'• d.~• ent14ades que •e apr<t•~nurea. a6 

~~~~td~~!~: ~:~~~~~!ot\~b~~~ti:~~:ct~ ~a• ~~~~ 
~i:"x~~L~~i.Wt~~~~~~~~i~NiA ~i_gtiSlr' t)~AN<•-t'Bii 
UNDI.\ X.~. • 'I'EW:VIMO Pio1<N.U.':'O c:mAAL L'l'DA. ~ CONS01lC:IO !)É 
V!l'RESAS O[: IUI.DIODIFI!sÃO E NOTIC:IAS DO l:S'1õ'A.t0 - c:l:Rm:", AAtl!OOl 
l'tlSJ.o COTAJ;!A L'I'DA.. • lU:~ SUL COIA.NA Di: ~OIO E 'l:tf.EVISÃO LTDA.-

~111taru. lqu:d~~·:,;~t1~~~~e~ .. ~;·~ ~:;...1~~1~~=~ qd: .. ~r 
Ul. t.•aho a honrA d• cubraot.er o "'='•unto a vowsa Ext'CI'lênei•
~1:a .t1n• de dcebio. noa termo• do ,artio;o 16 • •eu• pa 10 igl:'~ 
!~· d:O o~i~::=~~~~u!{dn!o p~~u~'i~;~~! ~f .. ~~;odHu~=~~1~ 
~~~itl;'!;~~:.l~n~~·~~~ .. ~~~~~!: na forma do ~d'ilr.s!o 
......S.• ~trohndo r!:;.or~.,~ Vo•aa heclinei~ '"u• p~~•to• do 

~ ... .,e.o:u.c:•D'- ~to "'--t 

~~;g: .. ~~'i~~!~o ~ d~~v;s~ J.!~~t .. ;I~J. p~& c!~à~~~ ·~~J 
lio• ht.&do do Coio.a. -

O Presidente d~:~. Rep(Jbllea, 
~o <las atr1bui.çÕC& q~o~e lhe cont:~l;'(!!ll o ;u::t1<;o S4, 1tc.111 IV, d,a Cona 
Utuiçio, e o ll.tt19'0 l<J ,_o M'lu.l.&lEie'n.t.O c!l!ls Serv:!.<;oll de Ra<Hod1fusli.o; 
~·do pelo Decreto n9 S2. 795~ õ.e 3l de out.llbro de l<J63. com a t<e.:l.a 
o;&O &04 pel.o Deercto nQ 81l.067, de 26 de janei.xo de l.9<l3. e t.<:n.do eiii 
•d•t.a o que eon&t!!o elo Pxooe:uo MC: n9 l<JlD9.000S76ttl6. (f:d:!.to.l ll.9 2~6/ 
•ll ~ dtu::xet-.• • 

Art;. ].oq - l'.tea OUt.CII''14dll. coneeasio i. "1"EU:':"''SXo PI'RAA'tTlNGA 
L'nlll..~ $lar& e:q>lceu, Pf!lO praza da l.S <qu1n'l:e) anoa, soea:. d.teett<') de 
•xclulloiv14ada, setrv:!.ço de ~:adi.od.i.tu.sio de aon• e 1""~9""• Ctele...,.1~:io!, 
11& C14a~ de Ca.talio, :Cllt&do do Go1ü. 

1'•t.llq"rafo ilnieo - ~ eon"<e11aio «:>ea out~9a<!" re9e,_ ..... .; .,._l.o 
C6d.11J0 &ra•i.h:iro de Telete.omun.1cações., 1<::1.• sl.lbseqU.,n.te11, E'&'1'Jol>u~>en 
toa O <>br:!.9aÇÕIIIS 11.1n1Ulii14Ail pela OUto1:'91l4.a 0!111 &<lll prf:pOOIU.. -

&~ dal1t>lll~aÇi~9d~ ~~~~~::~:!~~~!l."!n.~: ~~zà~i .. ~i~~~h3,10~~ 
çra!o terceiro., da con.utw.ç;~:~. .• -

J.rt.. 39- O.c~:~nt.ro.to deeorren.t<a elas!:& cone•••io dc!VOt~i aar 
&&•1nado dtln.t.ro dt1 60 (seaao=ntal 4i"""• .a c:ontar ~· dat.ll. de p\ll:ll,i.c:.açi.o 
4.a <!elil>clr-.ção 4• q\HI trata o a~:t.i.ço ....,~:;e~:1or, aob pena da ao to:tnar 
Dlllo. 4e pleno di.ra.l.t.C»6 o ato de OUIO(lorqa. 

cao;&o~ Art. 49-- Elt.t.O Dllc:rato ant:ta am Vlo:JOr na elatlt. d"' sua publ! 

a~:••Il1:.-or. o' 
• lOl9 o1a bpÜbliea. 
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••c:'-bt•c:nto de PfOpc:.ata• ~ll>ra 1t. <=:o;eCl.lelo • a:o;ploraçlo d• -'I"V·1ço d• 
l'&oll<:.di.tualo el• 1t.on11 o 1-Qcnoo (t .. l•vi•lo). na c:~CS.ad• oS• c;at,allo. 
lat•do 4e C<llJ.a. 

O I'IIN'IS'tRO DE ES'U.,l)O [IA; COHUNIO.C~SS, t•nda •• v\sta G 
oUIIJ>OIItO no ar·Uoc:. 1~ 4o Dec:ro=to n~ 70,568, 411: 11 de ou~o de 1'172. • 
11• eo;:ordo ec:.a •• r!or••• c•t.ab4::1ac:~da• na k'lul••ento doe s.,rv;..:::.• da' 
aadto<Hfu•lo •• Vl'Jol;'. to~n• p\lbHco que. tr.an,.cort"tdo• (~ l<:~u.al:'ll;!n.tll. a 
ctno:o) 4taa, c:olflt.t.doa do di.a ,..,Qulnte .ao do~ PUblic:.ao;:lo d"•t• Ed.lt.,l na 
DU.rlo onclat· d• On~S.o, ""'t.arJ.· ncebendo P•lo p;~ra:.o dt1 lS (cann:tel 
•1••• pro&Jo•t•• Nr• .. •...:<~~.;uç.l-.7 a a:o;Plor•Cotll' d• •ervico d .. 
J"&dlo•nt'WIIo da aon• • t•.aoen• (telcv\alol, <=o• a• carac:t•t!a't\caa a 
cen.cUoc;ll•• caua •• eotou.e•~ 

1. larviço .: Tlt.EUI:U.O '((;e~aoc;lo) 
2. Loc:al ~ C&Ullo-GO · 
:J .• Clon•l r 07 (aata) 
..:. Pottru;ta t t.o kV l:RP . 
S. CaP1ttl a!n~ao e:doldo : 250(1 (d"'• aU a qu~tU\eata•) 

I'IVll. ::= 12. "J~.:::O.(;).:;:J 
6. Jlot"b'io d• ~un.d<~~n••ento : tllaitado 

M d.-la c:ond~caaa da•t• Edital t:~"•• part..i do PI:'GCII•- <SU• 
lbe dt:l.l oriQQ e •:~c;ontrAa~•" ll dl.at:ooaiç:lo ,dO• ~1\t•r~ua<loll na 
Di~retorl.a lleol.o:~nal da DE:NTEL e• c;oiJ.n~a-ao_ •ituada na nu• 'tre~:e. 616 
- Belor D•at•. onde aeu.• tc:t~r"•ent•ntccr; le~•1• 4aver:lo cRtl;'•Qar •ua• 
propaataa. 

-c;anzçliu n htT.I.L J"~k.l. o:a:uçit~ E 
t:ULOitAÇ:tO D(l S\:UlÇ.b U~ RA!tlODl:l'li:OJ:O 

l • UUI:G ... 1U.S l'ltOI'O$T..lS 

t.a el\!ioh<lu intcrcsud.,s •• <:J<eevçio III' tl<}lloreç~~ ~;
aU"'riÇO 4c radioditua;o dc..,erie, 'o: 1oc11 reprC5tntUI:I:'I" l•&•l. • ,. ... ~ .. 
••l'ltar au.a~ propo•tas dur.an~e • her.>.rio doe '"l<potll.icllte, nól Jlilct.or,. 
lec;ioll&l .to liEII'I'EL ca Gol.in.:La, i Jlua 'l'l)eZ•• 616 - :O•t.t:~~ O.ato 

l ,. ~b'IOS aéU.TXTOS 1 ~UIU!Jt 

J,i- • l•'it1;1arlaelllo 41r1.t1401 1.0. H11>11tro <laa Can\oaieat';••• 

:1.1.1- •• r•'l\leri:-•"~"- d.•Yari. c'!nut.a\" • ••••r•t• 1ara 
earre•:t•~t4each: 

lo I- o\tol 'o::•n .. titlltiY•a e ell.r'II\.SII •• ~ ............ , e•• •• ,..,_-
p•ctJ.•·· c••prd'>"&ç:Ô•• .ta ~r•t;iatn tola ,llr'"t,Uh,••••tc •• raw 
-''rtii'ã• c••JJet•o:.UJO 

z.:r.;t - h& •t•" e..,~ut.uti._ .•• 4•• aoe1.•4 .. du ....... r-ã• 
••••tat 4i•ll<>&iti.YO& 4&cl&r,..,.4• c:.pre&aa•••t•, 
••• 1 

:J,lolol w ... Ut&• ... "<;;U re•r'•lro:UtiY:ll 4e e•· 
piul.' I<'Cial ,;., i11alJ.cn.:· ... h e i>•e••: 
ci•~•T•l• a &&t~ren~;e.lroa o• peo:& .. a:o. J•~ 
r!,..lcc&)o • 

:1..:1..1.2 ~ 1nnbua.a ~ltera;ãc.. COII.tre•..,al '"" <:~t.ate .. 
· 't.:ri& yoder.; ~.,. rnlha4~ u• & pré .. 

Yi& •utari:.&<;&<> d<> Miei.ltcrlo d&& Caa• .. 
•lc,.çÕe•; 

2'.2.1.'3 - 0.11 dain1 .. tr.a4or,, d•Yc\'ã<> ~c~r bra•il.ei 
· 't'aa n•to' c & lnv .. atidur.>. no• c.t.rco'; 

•••ente podeu:' oaarrer 'lfc)>Oil doe t•t•• 
eid.o &pr..-.ade& p.,la Kitzlat,Órie> d•• Co•.• 1 
•tce<;Õu~ .:..+ 

:r.Z.l: - I• ••~•t.,t.<~o ~t Furod&çâ• 4everá CGIISUr ll..!.•po&l'tl• 
.,., rel&tt"'"-'- •poe~••• ••• ••'bite•u :.l,t.l 
:1,.2.1-J... . 

-*'•*•l - A• &e<:i&d<t4u ,.,.ônta&s &hda não "'"'tc11U.ntes .4• 
••rY1ço dt rod.J.odir..,•ão tn~rã., apr~•cllt:ar, j•lt.tO 

·ceia '"" ••t•tvto. o 'I"'""~• aoc:itt.rle &tu&lio:e4• 
c:aa&t&ndo o nÚ&ero, 9 ,..&ior e • tipo d&& .&.ÇÕ•• 4e 
e&d& &Ôcio; ' ' 

'!.3- Cc>•rrov..,,.tc dr q"<' <'bl<">'<' ;a•s~tttl•cnto;. rr(:;·,~ l: ' ~'i Jo,, 
<lc :s.~cuo·~n.;~ :t•~in;o,l. •~ a s~..t .. dOI> •u•J.eipt.•, •, ,.,, f -#o· 

:~~!;~~ .. ::•lv~•· r .. ('a'llad• d~nue ....... li.-.u .. ·,. • ·: .. m 
~.'3;.1' '... Fi~•• 4lsprns•'•• d.>. arrcs~ .. t&çã .. 4., d<"<' • .,..,. \"'<i[;' 

q.tiC' 'l!'ra<a <:'• l.te• •n~<"t·i<>~. 'ao ent i4&<h•s Ji e )I. 8 . 

~ante ·.,., q\&alqot"~ •ii>" .:1~ tC"t\'i~..- ·..~~ r..,.ii.,dlf\4-
aã"' ,..·l'allta .t.o Fl"on~~ira, d""""do, · ""~r•~•n~o •• 
1.ntor•~r na prop•Uta .,, •• sin•açio. 

2.3.!:- A•·cnrld.>.õcs j; ~onerssi.onârl.>.~,'per•i•sh•l\âria• 
I(Vt,, .J'<")I "'ri•eiTII YC':r: P~"<"U"d<"<"<:• '"~"'<""UT ser• i 
ç• d." l"a.iudi(~si" n~ f'aiu ~.; T,.o<lt~tr:t, dC'VC'rã'G 

:::"l~":~ !;:.~.i!: p~: .. !.:~~:t:"':: ;~~:6~: .. ::~ ~:t !: 
·.acost.o <lc 1980, • t'l• de .,b,~rc•. ••rn~s , <1• 

• DEM7Et.. o ass~~tt•<"dte <h qu- to'•1:a o it.,. :Z..J,. 
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2~3.3 - As ~.;~idades (Lile, pará re&inr;or "'" .arq<lh&r aeaa 
' s~oia ~o.ra~i~ueh·oa ncccssáu• 4,. •s~ca~i•cftte 4• 

Cena•U•oi de Sc-r;on•anç& Maeicll&l, ec'll'c1onacl.e "' 
:U;aa 2..3, olcyerãe pro .. icl.encJ.•r sste d.ocu•••t•, 
atru•êa ode liEI<'tEL, !Je• co•o • censeqllcntc rer;ia
tre "" arqui1'&•eftte elo:~~ ao:saoa, an-c:ea ot• ol&lõ& pre
•lata para • cat.r·er;a <la prop•••••, 

t..~.,. SeJaçia Anual ole Ia:t'araaçÕ!s .$ac1aia (II:AlS), ·ce•o .ttio"a. 
• 4.e cuapriaeat• da lcr;lsl.;oça& tra1oa1Ust& r-efaraal.l! • otbs<l,! 

'll'.âach da P.repsrcioa&ll.daoh: oh branleiroa na eatU.alle;: 

z.s ... C:arti4ão ol~ 'l•1taçÃ• d• trilt~to~ fderan:, ••cn.• q.usnde' 
-.e .tr~C& otc aicrctoaprcs•:. 

:&.!f.l ... Os olo~>cioaen..:os e11aacf.ade1 nos ic.•n• 2..4 c 2.,$ '••• 
praclaarãe ser apreaelltadroa pela:~~ catlolade1 'l•• 
ai! unlilaa aloul:a inich.ole ,. .... atiYid.adn. 

l.f- .Decl&T&'Câ• tiTaada pelo•'ad•illiatta~"'""r conCorac A••"• 

·-.:1 - .NC:IIXI:STOS UU.TXt'OS A CJ.IIA COTISTA. GU A.CIOS!ST ... 

- PT•"• .ta coadiçâo de braa1l.,iTo, f'du. •edlantc &pra.,.•~
ta";., 4• <iualotucr u• <los sc&ui;.t.,·a d•cuacn~:.es~ ceTtiolao 
•• llillti•C'nte ~~~ eaaaacnce. eert <.Uc.ade de Teservi:s..:c, ~~:i: 
tale 4• i!lilltor, cat"tair'l {'roflni.oaal 01.0 _olc __ :4.,ntid•<i• 
eil c:eaprev .. fltc d<: llatllr&lit<~t;io, 011 4c rCC<>nloccieeano <ic 
iauald&!lc 4e dircil:.os ci't'h, pa<'a ai porhi&Uc"es; 
J.!.t - Fie• <ihpell:sldo da &pre•entaç.Õ:o <il.o. pro..-a.de 41"'• 

trata e ite• aeie-l, quee pertenccr •• 111adr-o ao
cletirlo de entidade el<eCuunte ole l<:r•içe de 
4i••ttaa&o. 

J. - aacncEXTO.S &ILJ.T1n)S·.t. CA.•.a. U!III!Ii:lS'!&AIK'It '"H 
.a. a - Pr~•.l <l,a e"Ondi~i~ de ~r.aslldr• u.t .. , '!''"'·U·•t~oto: ,;~' 

·çii11 li<' 4\0•l'l;lltr ua .i~• U'IU~Il'l<'t. .!uua,nt••• ~tr ';j;;,l..-....o:~o~ 
llllf"htnui·og uuarRf·~, crntrlu-4~ llc t"cacnina, 11 '"'

4 

~~ •t' <'lt'Jtor. uncis;a pr<>fhai.,,..l <'"'. d~ i.t<'nt.lh.tc-: 

'*·1-1 - rlc.a ua;ltnudo "' aprc-aanu~i.- 4• C<'<''la Cc 1.•• 
' • t.r&tl e i~r.aa •lltarler 0 'l.llte pon•,eno:...:.r ae "'"'""'• 

4b,tU•e 4e tntida<IIC' j. •xec•tuotc 4• at'rYlço li• 
.... u •• ,, ••••. 

.a.!- Certtllão 4n ~artárh• Dhtrl~uld•rea.C{uh, Crlaluh e 
•• Prueua• Cc Tltule•, <leoa lot•1• olc n•id;ncl& nea Úl• 
tJ••• S (ciiiCO) anoa, PI•• •••1• da1 1oealidadtl ~n4t <1:ur 
"<a •• ••Ja cz•rcid.C", '"' ••see parloce, ath·J.<I.ad•• ee.,ftõ.i 
càe, c .. o ad•iftiltr•dor. -

olol - 'Pr••• ole cuaprte~OIU 11&1 o~rJ~:aç;ta ahl.t•rata, aoollan.te 
c•t"tiolâo fora~c:lola pala Ju.ulça ll:leUeral: 

•·• - leclareçi• aadn-aol• per t•do• ea'll1r1~:el0tc;, ceetol'•• Ane 
•• uio · -

•·S·I - Oa Coc\l•~ntu a 1.u1 •• r•f•r•; os luns 4.1 e 4·5 
aio prachariie·•er apreacntadoK P"lo• dlriaeflt .. a 
••• intocr•• a O(U&dro aocht.i.rie <la cnHd.adc, uaa 
~~ """ a aprca•ntaçiio Coa ae1eoa a•r.i. f•!.t.a aten 
""""• •• itena .3.1 • l·:li -

o1.6 - T•ll'•• •• •ecu•e~t••~ eoa •xce;&., dea 110• t.s .. nea ••lidad• 
:prodlttcreln&da e de• eaapro••ntta de ftaclena11dadc, dcYC~ 
't'i• u:r Cti-aa4oa, u:pedldea eu l"c••ll•bdos ~• data .,;; •• •.!!. 
.. rlor a 60 (aencnu) dias da aua •pruentaç.io; 

• A. 4eaonatl'açii,o ••• reçul'aea t~cnlcoa a '1."• •• reter" • 
a11 S 4• it.- I llo arti1e IIII d.e ltC&IIlaa•nte des ScrYit;ot d.,. Jt•<iiodt
faaiie0 cea • notle"ie ll•da pelo D•cl'•te "' 91.837/!S, dc•cr& su· ft! 
1:.& -•i•ntc indic.aç.ie d•• o:aracterCsticaa de tr.on~aissor e ão :oi•~! 
.. l"rr••tae~tc (llnelto lV} que a entidade Jll'Cteotdc utiU.n.r nas •"'"" 
lalt.al•ç•••• coepi'cen4cnd.ol t.o-bdc.l.nto:, tipo c aodcla dc1tca cquip_! ........ 

•·• - O capital, .rntne ez1~:ld• pu·a o, oapr~cndfac-nto ole """:t t<'! 
· t-a a al[•e• "c", i tt d• crtlc:e li 4e llec:ul~eence 4o• Se.! 

t'iç•• de llalllooUtua.io, ce• • rc:-daçãe dada pele Decreto ,.f' 

f1,137/S5, .Í calculado .c>a tun~ão d~ poti:n..-h ou, ne c'""" 
tio "• da elaisc da o:stação, teRf4ol·ac tabo::la abaixo, ti",! 
4• pel• l'artarh !!C -"• .316, IIII 11 do::. ftO't'tab<'e o:lc! t9~'h· 

ISTAç6ES •~ autonn-sla ,$(0SO&J. EX mru JIÍ:.IA 'f a."' 
TA C OXI.l Ta:OrU::J.L •. ~ .. 

; f.} 
•• 1.1 - Eaut;iiil'l de p•t;nch n~ SOO V, · ~ 

(c·e.a) otc~c• e ••ltor \'~l<'i- d~.lt<:f'erêntl.&' '$-.;~,, 
,,,,:- l:l~lt;ê:ta d.: potência ~toapre<'ndlda <'fttl'<' 501) to'- _ 

cloUiYe, e,l lo:V, lnclutin w' :100 (du:antaal 't'CICI 
e aalor,Yalor de llo:terênch: · 

6.1.3-~ l!:ltat;Õu 'de pot.nc'la coepr<i'endlda cnt-rc 1 kW, 
c1uahe. ~ S kV, i"cluahe • )00 (O(ulnloenusl 
se-s • •ai<'r \'.aler de &ete!'f.n.ch: 

'·'"'- l!11:aç:it<a .te poténeh coapr•end:lda ""tra 5 kW, ••• 
c:lusivc, lO kV,. lnc.~s!l'~ - 1000 l•tl) '"•"'"" 
aaler 'Y:oler ofc lle(erenei'"l 

6.s.s - l!a"tcç;e• de J1etê11o:l.a "••Jireen4i.&a cn..:r• to' kV, •• 
·dali v•,. <i tS kW !.,cl\lsh~ - :soo (.r 11aa ail ~ 'I" 'i 

ak••t.aa! ••1:es o a.ai,eT Yalor de llctoir.Õ'Ici.a; -

ii.l.6 - !;::~::: : .. s:e~::" !:., ~=:t~~e:d~!~o "~;~:.,!s .i~ i :; 
li:CIS • aaior Ycler ofc ltctcriinc~a.: -

6.1.7 • lst.açêea de petéa.cia a.ap~rior c S,O kll - 7GOI) (a~
te •11) v•••• • aaier Yd<Ji- ~ã llO!tcrênch; 

DT.t.~a •E a.un:apu~slo 30SOU a n.~d:sc:r.A' XODtlL.lD.l. _ .. 
-6.1.1 - 'Csuoç;••• c:haae •c• - 100 <-•) vese1 • •dor Ya-· 

ler di lderênc 11:; 

6.1.9 -· i:st~;.tÕea cla••• "11~ - tOO (olu•antaa) ••~•• 
aa.i•r Valer <le ltc!'cO'êne:la;' 

6.1.10 - latlç;..,,. .::l~ue •A.• - 500 (qabl..,ntul 'feses 
aater Valor ol• ll.eter;.,thl • 

f.I.U - Í:stsçÕ•s claa .. "EaJI<:cial" - ·1000 (•ill ••sea 
aãtor Yahr 4• ll•!l'rêAela; 

6.1 .. i1- lauçêca 4• p•c;nch cté 2 k11, ~~:~:claah• ISOD 
(aJ] e 'l•hhltnca:) ••••• cr •,der Ydsr d.• ll~tfcrêA . .. , . -

6.1 .. ll - l•uç;ltio 4• pet~acJ• ceaprecftoil<ls crnt ... -z: kW, ta.
cb,lvt • ac ar:w. e~:ct.ahct - -z:soo (•~,~~, au • "•i" 
•llcraud ••••• • aat•~r Yclor C& act&rend.a; 

foJ.,I<I - llt·~··· olc: pltC:•ci'l OC"e•prccllcllh CIIIICt'CI 1(1 IIY, l~ 
.-hshe • tS kV, c~<el""'"''" - sooo· (ct"'c"' cU) "e
sca e •alo-r Ya.hr •c:- aetf!r~nci&; 

,,l.li- r.uac.;~• .1<' r·•l;.,~,,. t"""l "'"·•urcri.<' ~ .. ;1-i~j,ij;:;;; 
!;o:c~:;!:.::!: r 1"A-•· .... ~ ... I "<~': .... " ~· .,. 'lf 

6.:l .·oa 't'alor .. • au~to<'l<l'~lJ.•t n~ •··a.:i..•n~J• l'<'rtar•• ~X'. 
8S. r<i'r .. r ... •-~<1' a .:.a.i .. ncv.a .: .. n~e••;., <'U r.,. ... ,,.,.ã ·••"f 
dl,l;~,_~.,n~lJcra~ .. Õ.l<'hJ~eNn~. r, .... J .. r d.: ref,·rrn,·1•. 
a &<::r e-<'a•Utra.J,• )'llr.a ., ~ál~ulo. ; e YIC~nu: .. na ~.tu ollc 
put.Jicc-:â~ .re,Ediul: 

7. - .l ·I:~O:UTRJ.Ç\0 01: tllSf''"XI•ILIUbE IJIE RECU.$(1$ FI'SUCEIIlM PObl:-
t.i. S~ .Fi:lT.l .4 Slt.:ot'IXTI: Fo!lllU: • 

1.1.1 -· Qu,~;ado o eap.lul aothl o!• ~fttldadc tor' !suai •"' 
,lapcr{o": ao uler do capit~l eintao "':di:~J .. para 
• ea.prccndi•o:nte e •~~it'<'r tetalaen~~:e leu,~;~a!iza 
llo ea' pl'e't'ist.a, noa a tos C'<i'>,.tJ.t 11..:"-""'•• a lntec: .. ; 
Uz•çãe at.r .a data d" cnn.o<ia c• tuncJ.Anaunto 4; 
•staçiio.< 

1.1.1.1 - Pro•a d.c d.epÓaite, •• bi<>CO eu 
!nlt1tulç:iii .. r:Ln .. ncc:-ir ........... lle. •lniee, 
SOS {cinq<uont<~ p~r centol de- •~l<'r cor-
ret.pAndcntc ao:. eapital e-.l<i&ido {'ara' 
e-•preendiacnto; 

C.I.:;EitVA<;~C: s~ .. ent:Ldad.e- partieõp.ar de ••h da 
.,. EdÍt•l dc•erá, v.ara eada· uc del•s, a,...esent.2.r~ 
alÍ• do do:pÓ•he <lc ~O% (c:inq,uenta por unto} d• 
cap!,&l, alnuta do: •ltera~:l_o dos'a1:oa conatltuti
.;,.. en<lc:- eon1te o au•cnto d.o capital soci•l ti• 
aah o ••ler do cap.J.z.al •in.i.•o c~:ici<io ~ra c•<la 
11• <los lcr't'içoa pro:tcndl4as: 

1.1 .. ~- Qaand~ o capita.l social !ar lnferaor .ac- capitel 
•!n!ao cxl~Uo par .. o e•prcc~ ou for h:ual 
•11 aupe-rlor, •••· a~o auher tet•ln~n!.e ln~CC<'•l.! 
aade, nea prc't'ista • sua inte&r•l:Lzaça<> .at .. a .tl•
ta <lo infcle de (11ncio<1a•cnt., da cs~a~:io: 

7.1.Z..1 - pr<>Y::. de depÓsito, en b.atoco ee outra 
·' lea~ltytÇio f'in.anc~ira. de, AO •Íniae, 

S.;.$ (cin'\uoonta par co:ntol do •alor c:or
't'<!spendctltC aa capi~al exicide par• • 
e•pr~•ndi•ento; 

- rtce,nsc"ra.;ie di: dl•poniblliobde de crê
i~to bancárltt ou de :,arantla de . (in•n
c:aaento. (eita .atravéa de docu•~nte• 
~.r .. c<:idoa rei•• lnstatulç.;es pt".ipri.a• 
•• 41! 1'in<>.ncõ.a•c"to c-oncedida p<."la ~·
brlc•nte .!<'• .. >~;.,lr•..,,.t.,,., .it for•"' _.... 
:<t•plct.ar o 1'.alor -'" capi.ul •en~ \<'n .. .:~ 
""' sullit<'a .oMc-rlor, .. ,.; ati11o::.lr, no •.! 

11ice, o t;ul do cajdul c:--.<({,~t~l~ 
•·c:-•pr<'cndi•~nto; · ~:.(~ 
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7 .z.~ --:r:~!: : .. ~;r!!"!.~:c~&~ .. ~::c~~~::!;: ... tu~:~~::~ 
••• da& opç;;.,, .abail<o huUcadas): ' 

PAIMz::Ia"' a) pr<:>v.a od,.. <lc:pÕsi~o. c• batu:o "" ca •• 
~r• i•nitlliç:ã:o fi.11.a11.:ura, de, aÕ 
•Ínlae 5DS: (d.l&'l.:l•'llt& ~r C'l:nto) 4• 
Tal•r c:on·nspendcatc 'lo u.ptt.al c•l.
i:i4o p&ra lllOVG ••pru':ldi•~nte; 

"' ahn.oc.a de •ltsraçio dn &tos const:i
f.uti'O'U. p.ara fllcvaçi., 4• <:"PJ.~~J. ••
cl.al, ' oer ""•c11tadc .h: •&ls c> Y&-

1or nce .. ssirl.• J;.,ra e"""" cap .. cc~&dt 
acato, a& qll•l c e"'"~ "'""' a sua l.nt; 
araliu.~io teta1 .~ocri ,Cctiu.tia st; 

~.::~:~~::::!:c:. p:~:.:a:~cud.a 
-s&OUibAt .a) prCI ... & h th;pÕa.l.'to 7 U h~co ona Olltr& 

iaatl.hiçi:e !1.•.aacêtra. 4a, •• alai
••• 50S: (tl.ll'lll•&t:& ••r "'""t•) odo·.Ta

l•r c••r••P""""""" ao cap:Lt•l oal.~l.-
4• ,. ..... "''""" •• , .... adi.••"~·: • 

.,, ohasutração <!c 41sponl~lllohde de-
crtdl.to """'árt• eu. dt &&f'llfiUa de 
flllaiiCts•tftto, fcic& atra.-.ta 4t doe!!_ 
acruo• Í01'fi&CloiiO& ptlas l.natlt"i.~Õcs 
prÓprhl ou de fln&l'ld.t.•cn\o C<>n.,ed! 
•• ,.ao tallr1can~c 401 t<;U~pat~~ent6s; 
d• feraa • çaaplcta1' • ... aler de cap! 
ta! atnclenado no s1,11lltc• aatcr1gr, 
at.f atlnctr, no .: ...... .., ceu.l JD 
capital es!.cUe para ~ c•Pr•cfl<l,l•""'-

••• 
7 .. 3 • '"""• • ptop&tltl!llte .,., f•n<laç.&a, u:•cvt&nu de eer-,(ço do:; 

f'a<ILo•Ufuaãe ou ,.;;o, a c••"ro.,açillo 4e>a rec.,rs<'S pode,.. 
••r fflita 4• ..,.,. 4•o. accuil•t•• ••ncif'&ll 

ratKEnti• a} pr• .. • 4o 4c,..;:s1te, e• ll1nce o& -o11tra ilaH-

. ,.,;çã.., n ..... ~,~~ .. J,, ........ r .. , .... s 'f 
ta J'e>r e•nte>l ,J~ .,,.1.,.1' c,•rre•l'"""h ~J' 
pit•l •')O;lciJ<> p.ar• e> e•Jirc~l>Jioo~"-.>a.,./O><Toõ: 

IIJ 4elltoll;~•o;.li"' <~• dl,..l'""11:>li1.Sa4ç ,j.• .H~.; 
tolftC.Íri.D <>u_.!c ~tao•:noth d" f.ln~n<·h. i...'1~-:"" 
tcit• ll'tf'.:IY"'i Je ol<'<"l'll~nt.•a f6t•nc.::id..,,. -ti·~ 
l>~t.tiu.S.~Õ~• rr~rrua 011 d~ tln.a'.,ct.a•~n cencedi.J., pol'le flbrl.c.an~e o!o~ ~qulp•oo,•at<•~. 

:~.;~ ;~;~: .. ~~~ "::"::I :;i~·;.=~<' 4!~::;:: :·;"',.,.: 
;~idC' !" ..... ~ "•rr""'"~'"''"lf<'. -

:;~;;.,~;i:::::~;:: ;: ::~:; =~ ;:~:; .::~;;:!: 
pendente :o.o c•pihl e>eic;ido pno~. o carroecn~ 
di•c:n~o. 

J,.(. • 01 !i .. .,tt••~"tt> c:o• os hbric'"~"'' dos c:ql!lp'•~l'ltos DU 

coa ••t•belcc>•~n~os de <:l'ê41te >~.acion.o.ls r~io po~<:rão sc:r
contrac,a<:l•s por' pr:o.:.e sup<:rior a 10 (ded .t•os; 

1.1 - A &lll:.iolsdc d.cverá •prcs ... nur, .e• 'cesplc•cntaçâ:e ã sua. pro 
pona, e 'l,llõldr;o (h,oru V}, p•r ... os· fins du ... Iinc,as !• !!;-:-

;iç~; i. \~ .. :=d~t~:i:~ ::~ 1!",.!!~·çt:· ::!"i~:";:~ !:; .. s:;: 
le ••crcte ... u.ll.J7, de :Z:t de Oll';llbr.o d• 19SS. . 

, ••. -.!:::.t:!~!t; .. ~~t:r·::~:!~;;~". d;; .. ~::::·t!: .. a ".. ......... v. 
C'on&ld•I'&Gdu e intcrusc tlac:iou.l e ~ tl.nalid .. dc •duco~.tl.
"" e cultur&l do serViço de,radi~di~usiio de'II••.Í cl.aberu· 
••u• procr•aao !.ftr<>r•atL<ros, ed10cat1.,oa (e ae YiYo), bta 
S:•.;• .a piobliclo;lado: eo•erci•l e <1 otr .. i~o nothi.<~.,o, da 
to.-aa a c:Or~tribul.r para o desen,....,l ... lac.,tD d• ~ .. <;ii<l, atr&
•é• do aperf•içoaa.,nto intc&ral do b.e•t• brasileiro, 
•toscr'fllldo, entre '.:uotros, os accu.in~~' critérios: 

9-lol- pccf<l!r:Õncla .a te .. as, •u.torcs 'a in~.trprc~~<s nacio
Aais, & fi• de 1tlccnth' .. r ' criati'lll<ladc do ha•cn 
llraaLlcl.ro c o dt:oen ... olvia<:n~o da3 ""'Pr.,aas prod 11 
U•r•• nacion•t,, coa a consequcnt.,. aoop\i.;oc;&~ d;' 
••rcade dO! ~rab•lho llcado .a ~od•a •• •ti ... i..dades 
arthcicaa; · 

t.t.2 - t"o:spc1to is dl.fcrcnci•o;êc:P; rcc;ion.als· da cultura 
ll~•sllcin, proeur-41ndo r.::h.c:Lon.i-la" "" scO:. prÕ
Ptle CC>IIteJ:t&; 

<Í'>Io3- -n.>ttol'~~·<' Je "''" ... J•• :oenthl<' .tt1Ce>.llio' 
.... ~. ... t • \. 

10.1 ~O" llocu•tnto• J••~ria acr &llrU•t'fttad..:os. prc(t'f't'11ei,a1••n 
t~. •• eri&il\41~ led .. ~h. t.aculta<l• a rcpr<>4u~ãC" fou•.i' 
t•tlca, dllftde 'l""' a" e..:opl,aa a<'jaa ~~~~cntit;adae 11' h•cl~ 
,..,is; 

10.2 - A •cot1tao;âedu propouaa aã~ 1•pUur~ ~ .. obrl•uori.•
OIIIad• 4& outorc•• 'POdtrncl:o.•. td.Úal ••r Cllltlll&de JIOf' 1.11:. 
tatu h •• tl.dllidu.r•çãe:- .;..,ua1lu ua 4• K:LrHatr" • 4•• 
C•••r~haçãoa, Goa ttt'&OI do .ai!t lt:,. l.:l III.• lte&Ul••••n• 
•••· Ser•lços 4! Raol1.edl.f~a•ã•. ,.,..., ,.,; as • Jlr•••••a~•• 
t.aa••• 41rai.U• a , ... ~'l""" rcch•ao;i:• """ l.lllde""lUção. 

10,.) - C.Pt&t&d• h,lta •• h•cerreçã• •• dactu•o•caçã• '1."• ac'•• 

::;~~~S • .~::•!•::;,: .. :!~l:~a~:<t:~: .. Í~::""" U• praco 4; 
Ío • .).t - :•:.:·~::;:,1:i::•;: .. ::~.~c:·~~::~:~. ;•":!:!: 

ç;:e 4~.• capitllh ..... ,. citado• E1ta~"'a• • pra:re 
"oolo&ll'l ••r Cc •te Jll ol.la&~ • crit•rl• •• 
!DEltTEL. 

10,4 - O, Kinhtro 4a htad"' d~• Co•u.,J,ca~Õe• p•der; ·,utod,,.ar 
a J•Uitsd• 11.11 ·d .. ~ueO"nt•• ,u procea&a ••• pvop•11e•t•• 
Ut•r•in•c ••u r•e•tude, • "" - ...,.,. 

PltOaSSO MO 29000.00~92.0/U-.20 

'h'at.a o pntsento prococ ... o do r.:éU,tal n9 :::t.fG/lll!l~ 

pat-a ~u.>to~ga do sen-iço dll racti.odl..fuaio de •CIIIS • ,t.a"' 

9111\S (TV) • h cida"" ôe Catalio, ta ta~ ,a. eot.b. 

A] '1'EI.ZVISX0 LIII&lt,).L L'l"D.L 

• a) 8tl~ O:ltMU.a,c:.X,Ó PAtliO E tti.EVl:S;lo lo':'DA. 

C)' liAOXoriiFUSXo E o:J~I:CAçXo XRMlos At.VU L'rDA 
DI TV NOw. !.'l'CA. 

•J \'Z:IZVI"S'XO P'I~IN:tNCA Z!l'tlA. 
:rJ YV Cl\N'Alo 9- StH E X$.CEK PA c:ai.W'Ic::AÇJ.o 'IIl'DA 

GJ. dotO E' UU:'IliSliO ti!: UBE~OIA 1.'1",~ .. 
11). 'J:EU:VIS~ Pt.ANAL'l"Q a:trrnt. LTPA. • 

J:) Q:lKSORCXO tlE: EKPIIESI\S CE lOOl'IOO'IFUSJo E WO -

'!:lCU.S 00 EST~ - i::!:Jm:. 
.31 ·~ootFUSXO GO'!~J. :t:r01o.. 
J::) . J!EO& Sot. l".ot~A tE RADIO !: 'rEU:V!:Skl L'I."DJ.. 

O proce••o fo1 exa.lld.nado ,::oola Di.l:<lltorl.• Mqio -

ll&l. do tlEtttEL 'c.,. r.oU.ni• (de•pac:ho doe '1:1.11· lO • pal:"'·-· 

oon:· no 001/89, fl•. 31 • 60 e pol-11. D1.v.l••o.,. Rn.d1QdUu

•i<lo &:at. tlcpart.llllll!!nt'o Cin.tormi!ÇÃQ RAD n~ 811/8'), ccon•ta 

tand.o-ae q- as entidade• au;>ranr~t:10<ladu -.t•nde~ .. ~ 
p:&o~~ssupoltOtl &! l:<H.tal, a exeoçi.o da Stlti:S'l'E: ~lCIIÇ~ 
I!.Cm:o E 'n:tzVIS~ I.,DA, !'O:t' não t.a ..... :r apntts~tado ®c:q -

-!).to al~ além do -'!l>llri:roanto, aneoa~ do notJ. t:l,.~ a 

tra'lllis tSo o!'íd.o no l.607)Ql""'.4 d4. 2~.11.118 (AR•XI.u~Ul;. 
•.ro-c:.&so n9 29lO'J.OOOS5l/llll}, 
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4& Cc:;"U~ 4• ld.:1~~do.do nt 2J..~57 - 2c.. ~=-· ex~~tla pJj;ç~<gj;éY:!J. 
t&r.!.a d& S~ça l'u'bl.ic& do Z:l~c.4o de Go:.as, C::l!. J.6/l.0/7l~ 
.n• 002 ... 70)~.(.2].-64 e :titulo ó.a ZJ.t-:!.t.D:." n~ 4.2JC!L.~ 0 da:.,.,_ zoaa, 

l.J4a.. s.ç.io. " 
Ji11!:U. ~ I.ol'ZS - br~:.~::Uei~ ~l:t•:l.rat n.diiiJ.ia~ • .yubl.ici"tá.
r.i.&t :nld.dElte • 4G:1icil.:l.c.!ir. &lll Go1Wc.., à. .A.v=:l.d.c. GcdÚ :t 756 -·S• 
-'m-, &pto. 52, C.ntTO, ;portedor& dcL CIQ"'tei:& de Iãe:c.tide.de nt: 
210. '723

1 
2a. +i&., •Xll•d:!.~ p8l.& Secre't&n.E. 4a. Se,Kil%'anç.a. ?Ú'b!.l.e• do 

.Z.UAo u Qoj.Ú, -·16/05/8.40 c.J.T. :~sr 070 .. 57S.90lt-25 • ~:!tu:~.o •• 
Zle1'tor a• ,.692 .. .UO, u : ::&.&.; z~ 59 a.. aa;io, 
""""'iUO:U:, -.tre ai • %UI. ••lbor :to~e. de 4ird.J:o, S~e4&4e ~O!Dft'Cl 
a1 JOr ootu 4• r.apoa~~&bil.idlllol!e liai tlo4a, cu..;! o• .nesoc1o• aU114 :re~ 
... »-1 .... oli:u.W. .. t1 c~çõu .-: ac."o.:-~ 

~- }Ti!Dd:oa - J. Soc'1ed&d.e d<moi:d.D=-a ... á TZL...-r.tsio t:ra:i::"~ 
; 't-er& eomo 1':1.Jull:1dllde 1t ex.,cuçio d• •cn-t"Çôa de i'Mie~ffi'~ 

~. de aOD& e "1J)A::1Il.S • _ acu.e •~çoa corroltn.oa t.da coso: a.r 
"''it;;• upt.c1al U JU.Í.Dic:&. :hml:io.c~, rcpe":içii.o cn; :-n:-r.Q,#.:i. ... Bo ó.'i 
•ODII w. a1.D.E1• d• 1;mzi.G.,. • •= de l"ad~oe.i.!unC.O~ coe !~iâ.:J.C.ea •dl! 
-~· cvl.tu.rc.- • ~onan.t1v~. c:i:nea.a e JIO..tnÓUcas, be:a cc:o 
a ~ie c~rcla.l t.o t:::.procnd.1iao.t:~.to 0 mad:l.õ:Ul.te o. obt.ençiio 4o 
Oow.aae re.:c-a Qe ce::etta~:io ou pc::'111ie::.~. :~cata. ou ou.;;riU local.:1dll. 
a-. tudo de acordo co:a a lepal.D.Ç!i:o rer;cd<J~ da .=t.~"'ia. ..:. aeds .... 
ntalot:.ec.i::>=to • !Õ~ D.A J.Vt:ll.;u1:~. Go::t.~. Jl5 0 azl.ca 802/S06, 8t .a.-
._. Ç~:tro, !:d1.n.eiO :Xti!I:IIZU'at.i - Goi5nJ.~o.. -Rt::àa. !:. .. :nndn- O -c~~..,uo.J. Soc::t.al.·é O.~ ::zs. 12.120.000,00 (õ.oze ~ 

• ect.cçcnLos e T.inte ~ c~&âos} • ~TJ.t!ido ec. .12. 720.000 (oio 
,.. aiJlloÕ.a, aorteco:nLoe • T::t.:l."t.e ~) cot.::.s cie cz: l.,OO (w:~ eru::.=.o)
...... _. • auDDer1tca • 1l1te~:r;G.Ó.IUI c moeu co..-ren'te ao pW, 
.... ll&tll.o C:OlDQ •• ••õllO: 
a) .:OJ.Qc:c::-~ :.:.!!..~ 6.)60 .. 000 c:o'te.. .... CZ$ 6.)60.000,00 
1t) ;;:..~!, ~ j:.O:?:r;s 6. "\60 .. 00:1 CO'tt-S ••• C::t >i. l60.00:>100 

SQ"'..;J.r ............ u.no.ooo c:ot~ ..... cz.tl2.72o.ooc,oo 
~la) .L roapCimlab;!.l:i.dcdt: dos aóc::~.os Ó-, na .tor=.:~. ci111. J.e,;!.~z.-;~ cm 
"dcet l.1=i 't&d .. â ;u:.po~l.ll. to te::!. do Capi.~ Soc::~.al.. 

e·~ I•rec:i.no.._- Os obj~":1voa"erp;:"tii!UIOJI da Sod.edcd•.c c. aco;:: 
ac. o qa. cU.'Opoe c .r.:1é0 )11., do Dec:reto n~ 52:.795, o.e 3J. de 

e.tal3rO ode 196), que ~titui o negul=c:~:to ao Se:n"J.ço de il:&dl.o<:.:i 
.,..;o,aariW & ~TUJ.s-c;i.o ae prO&"'I:JliZI.a Ce Cll:ni"te:- eàuc~::i.TO, .eul.-= 
n1., ~o:naAUTO e recr.atl.To 0 prOl:lavenóo, ao m•llmO te::~po, e; pu : 
~~~ c~m~u-c1cJ. pL.-:1. a. eupor"U.çio do~ c:a.ca:&o• lia e1QF41::.a • .r. 
- aao .. a!Ír1& •:qn!ZI.IIio, 

Cl'lla.pl• 9~ - J. Soci•dllilt: é co~mtit\U.4a pu'& ter Tis'inc1& po:' 
~ ~eterm1n&do • aua.a &tiT.id;l.doiJ 1::erio ~c:l.o a ]lar'ti.r ele 
~-

(Jk .. 1 • Qtfç'!S'".-J Soc1~ u CDq.rou:i.e, J':l:' s~ OLr-4!~·~ a;;;;rtl coo:::1.o::: cotir:"t=, e :!.1.1 t.l~i&JJt: <fw.lq~c.::- ::.ltc.r:.ç~ :;, '~ 
~.'to X~~. •c:: .:::uc "t~:-.r:·.t j,~·:<c p~C~=. e le,-:t.::.::.c::::.t" ::·.:~ 

cn.kuoaJ..a plcU;a Qw:r:t• __ :!".-J..ec:..d.c- ~ .~• aóe:ida, ou •• ~ 
iü\ii'I:Or & Soc:1eó~~:~o :c.&O ae d.ia:QolVCir&, pi-oeaeEUl,ndo fi ' • • 0 :l.l:t
..-..., -C&b~o aoo.:bc=de:ir- c:u. :r-ep:r••~tl;lltee J.Aijjõ'11.1a ~O=Ó~~·
dü o.l :ú:l.~-to·o t;~çital. • oa l\IOZ'OI _apzrUo. no ÜJ,t~ ~n~'goa.l..! 
......,_., oa. • .0.0 ~o •l*cial.aeto l.~ta4o, •• oo~ ! 
~=r'mto -. mtq,Uçio 4apo.a •• .. u ~~io 00 ~ 
VO ~ o. laa-rftoe•, ... ia ~dOO, aerao pqoa - 'YiD.te l'&Z'eel.aa 
~ • •-•••!--• drrom:~do & k.1 .. 1.r& •n- pc.ga. seU -·•• e.pÕa ~ 
4&"ta 4a. aprGTSÇ&O d.oa ej,t&do& be.•.roa .. O C&pi.'t&l Soc::t.a.l. att:i :r-edu..c:1-
ae ~:1onal.mel;l.''to-r DUQCt. 1D.fc'1'10r aOS J.iJUtCIS ::t'i.:l:e.d.OS !UI. ~.Ci.aio 
DI 2l/63, 4o ~:ti.o çor.::n, JW.ttll.3.-cs~a no :>.Õ.u .. do 2'4/0.l/64~ se, 

~~~;~;~ ~~~;~~~; :~~~~~~~o~~~~~~~:~~~:":!.;~~-=-~. ~}Í~~ 
:;o~ o!u.~~~ ~&~:~~~=;~~ ~~~;:~<l~~~~o;:n~:::.~~~~~~~ 
&_e:"~~Cl.'!,çi.o do ~:o;e":ério duo :~~c~Õu t.• tendo del•n·.c :!.:l7' ~- : 
çno ~vi~. po;~.cra =tesrn:r o .• :u.::::....-o ~i::J. o o ecu conu1:1 Q.C (:":..:.: 

o;,~"t=c:c"tc .no. .runu Come;rt:J.Ll elo ::S'!:liio óe• Gc:lis$ . . \.;:; J· 
C!IW . .''I~la ':leeil::& O=r.-t:!. - O• lucro:s ~ureão::. c::1 :B::..l.n::lço ·.:.t~uc.o.""'._..,.,_ 
d.i.s~Ouidos C%:1t.re O!l. eóc::.oa FOFCJre:z.onlll.l:l.cnoe a.o nl.iccro áe ~;:~ oi. 

:~: :~ui~:{::s~d(~~:o 4;o!"~:_~~)· d~~~ê~"~:~:· Jl~ ~1mj 
t1-tl.liçi.o de 1m. :Funoio ã.e !l:"as~ at" ctue t.t::.::LJ:!l. & 20:::; (Til::.t.e po 
'to-) do Ce.p:l.tel. SoCi.:J.l 

ClB'=W.a néci= Sc=a - ,?IIC'IIo o ~cr.::-:Í:.e:io de., ::f'unçõoa de ad:::.iJ:us · · t: 
cr prQ-CW"8dor Qa. cn:ioeis.4.tt acrão ~~Uc~ ne.-:os e a eua ::l.ti.Tc:at.~ 
:c.~ C:&l'"t;O BO#I:ell.te po~era. ocorr-er t:.pollil htlT~ ~:~1.do .eproTa4ol! 11elo l.!ini: 
'terio de, (:ClJI!l.ll3i.C~oea; -

ClW~a !>;cime. sé~~ - 1 )l. 4o acz=-~o 4e ceda M.Çt l.CTCD.t~ee-á 
ut1 3tlia:leo ;;cMLJ. .AD.uzJ. du c.-:;iv;i.A.'"-!ica da cep:-e~.ll.. C ::lnl.ClÇo -Uluai l
nrá. a_ :e.s~:inc::urll. de "Lo~ oe oópio'O c aeroi aeo.:,palllusdo do ~'tO 4&
~pura;ao do11 ae.w.l":a.:ios. 
P~o t'mco - Se a.~::us&doo :!ore:c :prcjtizoe oa mr~=o• 111c:rúo au~ 
dos polos aÓc:l.oa e::m. pal'"tea :PJ'OJ>Oreiona.io ao n&urro de co,-;aro de qu• -
.ao dcteJl:to::-co; · 

Çlá=•:J.a ;;c~ 01-tt:.Vl!. - l'ic& ~oito, a!sa~ Ji:. co:: rfl:!l.linc!J!L Jl. q!U!l
qc.e:r outro, por Jll.ln-S p:-::1.-r.Ue&ied.o o<.ue soj:!l. 0 o ::foro de; llltrdo de Scc::~.-

=~:~ ~~~~~~:;;;~• que, r~en~!tnt,~, Tt=ea ·a 

-Cláne-.l:l.e ;>éc::!,;!l:l lõOtl& - (r.;.. c:u~ a.:.issoa n;stc Con-:ra:to Sod.la. •=::rio 
;re-&:l-:!Oo pelos Q.spO$l.tivos do :;l-acreio n' .3.7051 d'C lO do ;!C:u,:!.ro 4e 
~9.19, 11. cu.jc. fiel o'b3c.....,.inc:i&., "oe::: co.c.o ê.11.e da::::s!.& c~!Ae.s ã'!ta'" 
co~tnsso, ao ob:'io!!!::el 0:11- .,ócios".. 

·X JIOr' OS"tt.r"C::!t JWit.CI2 • co:tra::e.ó.ms, aaa.!:t= o ~Ot<CLtll 
ClODt:ra;to :Soc:1al Cl1t trêe ri.l:a cie i.,su.al. t•o.r e :!o=., :m. FII;G!I.Ç"' U. 
V•~ da Lei.. , ' 
Qp ~-~ c., J.5 do •e~e:obro de l.988' 

'~Zt=z;<;;;;?ip,;;,;;J[7..~~";;, ~c 6? l r .1.. L.. &.. ~t::~C~;Q.-:c, pelo~ or~~~:. ~o /1]u:.:.~t.:::-=.o _:...:.,:: Z:e::t:=:~.e::..:'-c.::;<r'" ~~ 

r?l..•l:da Se%te - }., c~ r1:p:-e ... •:~• ~o:-ti v~ ri. o C.tt.PJ. "tal_ Soe:!_ , ! ~:.:.~. \ 
~~~~. pe:rtcnce:uo0 .z.c=pre, " o:"O::.::i.J.e:u""O~ n=.t..os c ac.o ~~- :1. :':!.e:" 
'ft1a • :bco:uei-e::uivd.a, dire~ ou ~nd.i.T•t=.t:.n, a cetr;:.ntc - e:; 
,,...... ~u:r!4.ie:aa; .. 

/-JO~ ~~ ~ Fi :a,.~..3.)Sl.. 1.03:<::$ j 

.J..l!U=.e:tura eu 110m:t da Q'd.d~• 
~ Sl:l ~ -~ I.::l;.. Q~ ' 

Cl~ séti!::a- J. Soe.iede.de n ro=-icc- z. ob::;~, t:O:::! ric:; l;-1~·:~. 
•• iiípoe, c..s ~cia, Decretos. :ae •• ul=~"toe, ?o::-tll-:1~ c ç_uru 1~f:a;_cj 
-- OCI.,4tr!paci::OI!I ~~_?! do l!_ln.it:"t_é:-io du Co::ru::ic~Õcs e .. .,.U,1.1o" 
t-=1.-- orpoe 11Ul:lo:"~oro, vi.s~>n,os ou t:. vig;:.::-'c :r~e:rc::lte~:~ Q: 

~ Ü ~adj,Od:i.:rla:ii.o IIIQDO;ra. c;n Cl":-11.1; -

~·Oit.aT&- .l Soeiede.:l.c •• compro:no,-;e. a =ter-. aeu ... ~ 11 
.. t'=cio:~.e:io:e Wll n~o ~ ~" C.oie tcl'-ços de II:IJII'~,gadOII Dre.:si-1 
,1aSroll n&'tOIII 

et.p.pls pcm.e. - J. Sociedade não ~eri cxocu:~c.r eerr.:l.çoe, ne: do"ter 
eaDCI"•oe• ou. pe;n:isaõc::~ de ;rtl.d~ oói.!'ulliio aooort:. no ?Út • =J.é::~ do11 
:tlal-t.• :C'~ e prev:ia-:oa no t<rtiso l2 de.. Il•cret~ Lei n: 2360 di! 
... 4a 1'eTOl'"Ciro cl• 1.957; , 

cn..fne-ol;~ ~cd.~ . .l!. - S. S.OS:i•d*-dc ,•"'ri a.b;iniat::"ada pel-o sÓcio~ 
@ 1-::J<m".dO, l1ll tunçoo de Soclo-jere:::Ltc, cabr.l.do-lhe "todos oo pode 
iii L i&íiiiia1:l'"ll.çiio l•&al c a '"""" r~prealtl:l.teçio c::1 J'u:izo .ou ::f'orc. -
~. ecmpeti.ndo-lllo ~.!a. a ~:·u-ll.-:u:rz. d~ ~d.oe 011 p.e.péie, t!to.lot~ 
e 4oou:Dontoa relativo• ca e;e:~tot. 10 o<oe::l.~a o comerc;u.:!.a @ ~p:-e::~e. 
,.,.. q~ lhe • 4iGpensod& • prer.t:!';"i.o ae cauções,. ae;Qdo ç_uõ ._- i:rre
~ 21.0 cor~ aoman.t.e pod.crá oo('t'l'"U" e.póo o 5CU. nome "t~ a:i.do'a~ 
-.Ao :peJ.o 1Ci.n1JstÉ!"io du Coi!:I.ID..io~~os; -
~ :n:c~ hboi:roa - .O SÓo~c:o J,.dl::.1n.istrllõ.o::- tori .:.:1ra1. to a Ul!2. ' 
~ me::lZie.J. a "tituJ.o de ?:ró-La:oore, de ~<eordo com o:~ l.:i.!:l:l.'te• de 

=:v:~;o~=~ J:i!:~:t:o!~lll.<?-~~;.:0;~~~ ~~;J 
b Decilm: Se=<:r.& - U .:u~o da dan=nçli.o Soei~ not "tt=s C;: 

.Dec:llna d.eatc 1l1atram.en'to é TOdo.do elll. :f!.ll:J.ç.; ~ e ou. 
~ &toll de :r.'"ar eatra:oho11 '"'" ~ntel"'IIIOCUJ d& Sociea...de, -

~ D;e~ '!'e~e~ ·-•. h cot,..a 110C.1ails »iio y~ó.e:rão aer ced:ldu • 
• ~:1.l:;o.•• ••t:r== L .aoe:1ef3.f;.der 01cm o eonsen-:il:tento ~.s•o ó.o~ 
~· ~oe:i~• • da c:u~zação w.ÍTia do ~:n;éno daa Cocur::d.cegõe~ 
.. ~ -~· ~ o ooc:io-rc'l;:l.rl::.tlt'io dnCõt".i o~ca;r c. au.u. ro&..Qlu.çiio 
l mti.dado .. X. q,IJ.El.qner .,..=tu.lll.!ió!l.ÓO, oa aÓcJ..oa r=~>aee:o:tea terão 
~ a F«t'.ri:c.ci& na tr.q1lic1çi.o .i= cota. C.o e.c.:io ret:i.raD:t•t 

--~---------

JOJ..~ J.LTZS ~.RJ:-,-.:10 -... 

SÓ 

::1: a. A'-TE'R.AÇÃO DO CONTII.ATO SOCIAL 

Tt:Ll'llSÃO LIJU.It.L LTJU,._ 

J'Ot.QUIM ALVES IUII.Ili'UO - btacilai.ro, dca~u1~ado, •'adYo ';tf/;,-:
sidaaia • <IO'IIiooiliado co C..iiai.o., ;;; Avtaioia D .. ~ ~011, Sator Cc.a io~uj 
llol" da Cu•tth:& de l<II•D~i~dt B9 H.1S7 - la. via, axp•oiidt pcl ~iff; 
rie da Scturaaçe P<ibli.c.a .to !.atado de Ceiia,"••"t6/HJ/_7J, C,J'.1", o .. 

10J.4Zl-68 a :ritulo dt E!d.to>: a9 -4.236,210-110~ da la."loa•,ll4a.S.~io, t 

lC.utT.l .IAJt:I0$.1. LOPES -*braeihira, aoltci:ra, ra<:liali•ta e "" 

)licit.ida, :.:etidc-Dte .- <l<aaiciliada •• CoíiiDi& 0 :;, Avc!>[da Coii* 119 7i,,. 

59 aadar, apto. S2, ca..:u-., port.adot• <la Cart.i:ra de- ldcotid•oi• D9 nO. 
723 0 l:a, Tia, tl<t>td:ld• pela :iecreta1'i& i._ S<t:Ju'l'tDç& PÚblica do !.eta<ie <ia 

_::oiâa, •• 16/0S/44, C.P.I. a9 070,S7li.Q01-.:U a :titulo d• J:laito'l' 09 l.U2 

UO• da la. Zoaa, S9a •. s.<çio, Ü<1it01 aõcf'oa da ~~.l.EVISÁO Ll:IEU.t. Ltl!.f,., 

••t•b•lecida aaeta Cap.i.Ul, c<>a!01'a• 1'tJI.et1'0 o& J'ull.t& Coa•rc:l&l do lat~ 

•..- da C:oiia, aob <> 1>9 S:t1,0071J01 0l, de 20/09/88, rcaolvaa, da ~:oaua •co; 

'"•. al tarar ••u Coacrat• SDc:i•l CD1>~0l"":1• •• cli<unol•• • ceadiçÕIIt ••a•i•
t••• 
ct.ltr$1;11,!, Pi.');~'!II.A- AUtf!liTO·D!: CJ.l"l:T:\L ... 

Al~:•u·a • Clii:ua•la se~:u.A do Coocrato'l'ii.D!u ... O.. 'il.lló• 11•n• -.- t.Õr ,-- .. .-.::. 

sul.ats r.Gao;ão1 "C Cay(ul Social ;t de cz• J8.160.0oo,Dil (tri.Dta • elta 

•llhÕ••• ca11.to 11 _.., ••• ~ •.i.l cruudot) dividido c• 34'.14(1,000 (tdii.U • 

el~• ... lhÕaa~ ce10to a ... aall.ta.aÍ:t) ~:ot•• de CZ$ 1,00 (11• "cruaado) caola 

.....,. • •~~~•crit•• a l..:taF•ll.z•d~• •• aa•d• corr•~>ta 4o rara. a••ta ot•c•, 

c•oo •• ••111otl 
1) • .ltl.6Q.tliJt. ALYJ:&· JoC.I..IIO.uth 

) •.1..11'.1 U•JOU LOJ'J:S 

'fC'f.\lll • 

"lf.080,0CQ côcu 

l! aio .OOil cotu 
Jla,o.ooo cot.a• 

C%$U .9'10.000,00 

cznt.OUI.000 10C 

cz• 34. 1 ~o .ooo,oa 

:Ia-

'f-
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f19) A n•••••••lli4a4a ••• aaei•• ;, •a . .t:ar .. 4.a laahlatÜ·- ,.,,, .... 1! 
•h:ala i ,.,artiac:la tatal 4.a c:.a.,tcal Sac.lal. ' 

Ct.IV&DU ftCIUfDA - Aa d-; .. aulou aiia alcaaÇa4a4 pala pYaaaata altaraçia 
aaatY&taal tl.c:u iaal.:&l:'a•••· 

E par aata1'a& jaltea a .aaat.l'at&llea. aaalaaa a •l"aaaata 

lalccpaaata •• 3 (n:;a) ,.:laa ola i1aal teal'.·aa -,l"aaaaça ••• caaca• .. •••• ... '-•· 

. :::;;: .... _:;;:_ ... _:::;_ ... _:::;_ ... _:;=_ .. 

IW><OO<""'I<O L COKON":.ÇI<O ~!fila~ . 
C,O,NT!"A'1'0 SO~L lo;J 

• ~-~t 
JOS! AL~ Fn.HO, b.r&aile:Lro, ~aliado, C -

e:lanu, z:aa14anta • cloll.1c:Ll1•f;!io na l\1:1& C.!; 
4aa1 C&<Jlioei, loCtl - s1o Pau.l~;~-$P, cidula da· 
1&1n.t14&<!eo .n9 4.J4G.6S3-$St'/Sl' a 1nacr1~ no 

CPF aab o nQ 18.6.603.1211-12; :IIDI!:'l'Z UV1NIA. 

ALVES ES'l'EVES.,·hr-aailail'a, c.aa~. do l&ro "!. 
al.S.nta a do.:lc:1l1~ fta R\1.1. caraeal Ca<Jli:;!_ 

·E.s.~ ,14~··- Sio l'aulo~SP.- cédula de identidade' 

a9 4.311.023-SSP/SP e inscx-:I.U no cP'f' ,sob O 

~9 5U.Ol7.1,08-lO. poX' ••!=• 11\n.nua.c:Ato P"-_!. 
UculaX' ~e Cont:at.o SOc.l,.al. ajusu. e eon,...!! 
f!1~n.P a const1tu.içio de u~~~a ~1edaàe po: · 
c:ot&• de Jte11pon-bJ.l:l.d&de L1n:l.tad.a. ~ se 

regeri Pela leqislaçio que l:C<JUla os ~ 

oh radio41t'usio 'lli'iJ!'nt. e sob 'ãs-cltiaulaa • 

cono!içôe11' se'i1J1nt.e&J ~ 

CLAUSULA x - A SOC1cd&4o gi~:ari aab a. denocinaªo ioc1&J. 
'doi MDIODIFOS:to .E CONtiNICAC'iO IIUSAoS :u:VE:S 

:tmA. e e.ri. ~ pdneipa.Í objetl.vc;' a 1ns~f..l&<:l~ ex•C!! 
el.cJ 4-. 11ex-viçoa de X'&diodUu.sio SO~IIllll:a.. OU d. _so~!, ... bl!_ 

;,en. e ~ TVA - 'l'elevl.diÔ pc71: A.Sdn.t.ura. ''!'iiP ~'ervl.~os 
afina 01.1 eoz:r-elatos. ta!.s <;'011!0 servio;o eap!!:,!.al ~· r.>U&,! 

oa fu.ncional; 110p.t.1çio 01.1 retran••:Ls•.io de son•.- ou •!. 
Mi• 4-. IJOI\S e im&<iJen• de rlldioditusi.o. sempre coa final,! 

dade& educativas. cult.urai• a inforta&t-iva•.- c!vicas e P:!. 
t.:r1.6t.icata-. be• c01110 a ~:~eplorac;lo de ·con<:essio ou ~. ' 
-•!:,.li au •• Õ~t:;u: local.id;~,des.- tudo de .a<:qX"do ço,. a . l~ 

gl11h.çio ~· re']• o se~iço. 

cr.Acsut.A ;I - A S~ied,ade tex-i aua nde na lb.l& Pouso A.! 
·to. l40. l't an.Sar - Campinas - GoUnia-GQ. 

poc!endo a <:rité~:io der sõ<:ioa :epx-esenta!'do 2/3 (dois te.!_ 
cosl do c.apital •ccial e llled1ant.e p,révia autorizaçio do 

:Pocler li'Üb1i.C'O Concedente.- inst.alazo. ..n~~ -~ J'tt.inqu1r 

f11iai·~ su<:urs.a1•• agên<:Uos c/ov. es<:r.itó~elll qua 

pa~:~e 4o tenitório nll<l'iond, r•spoit;.~• u pree<: ~c1 
leg:&is. podendC!: de!Jtacar do c11pital soc-U.l ;u ·1Jip::l ••. ••• 
Mc:es•'r1•• par& esse 1:1-.. 

~trin.A III - a Foro da Saciedade será o 4& ·c:o-rca de 

CÔU:nh •• Est~do de Coib- que fie& . el!.f. 
"to - exc:lusio de qualc;uer outro, seja qu&l· for 'o- doldc.f 

1lo 4&• partes, pox- a.ai• •Upe<:ial 9u priv1le9i~do !(U: •.!. 
ja, para c:o.nhco<:ar e. de;tdir e11 pri.Jaeir& 1n•t.linc~ . t'OO!as 

•• 'IU"•tõ .. 'u.Sicl•i• que lb•· fon• propos.t.as co. fllft4:! 
..ato Mat.ot çontrat.o s~i&l. 

•c:t.Aastn.A. :rv - a prsao .Se duraçio da SQ<:J.eda~e ser.l por 
u.po t.ndst.a""'ln.ado. podenoio est.a ••ç di• 

aolvtda a qv.alc;uer ipoc:a co. o conaent.11RC!nto de só<:ios~ 
.reprasent.•• & -ioria do c:'Pital socul. desde qu<!l ••jaa 
ob&erv•dos 0 qu•ndo da s11a diaso1gç.iio. a. pre<:a1to• da l• 
g:l.elcçio espa<:Ifie«. 

1 
-

'" a.lUSULA V - Ooor~:"e-ndo,. dlsaoluc;io a11i9,.,.1 da i~ied&d"' 
- ..seta.' que IC'ep.ussnt&.&~ • -1ori'4r.; CIO: ce 

pital SOC"la1 1nd1c:ar.io, dentre o• o:oti.st&•• o~~qlltde q~a iri 

cÜidai:- d& llq1.11decio"'d& contJ,dade. 
o ._, 

C:Lltumu. .vr. - Ra s:taples •Uv.1:9iõne.1e ad&inist~@-v•;. •• 
4úv1d.&a soCiais se.t:".io dirild.das o.&X.t:X"&jw:U 

~~nw.., por irbi.t.ros - 11.1Ímero tapa~~:, lckv&das~ pelo; 
a6ctoa •. 

~SUI.A vr.:t. - A SOC:1•d•d• ni;o scrr.i dissolvida.- n<:~~r. en 

tra.ri - li~.Í.dácão ·e111 c:&ao Q ..arte. :; 
Urect. • .t&lin<:J.a, insol~ncia. 1nt.er41cliia. 1ncap.ac:i&.de d; 
fin.l.tJ.V& 011 iaab111.taçio" de qv.alqu.er do• $Ó<:1o•• dsveruk: 
6s sÓ<:ioa reso.anes<:ent~ preceder & ..., bal&nço 9er•1 n.a $o 

c".led.llde no prazo da 'o (aesscntal dias da d•t.a do evento: 

• o a bav•u• ap~:~rados ••rio ~goa &O <:.SnjU'jle ~•t.i te 

ou. ..o hsrdeUO do s&io "!decido, ou Kl IÓeto ~~-F~i~ar. 

ou. aos npresc:ntant.•~ lOtJa.ls do c.k:io 'lU• ~de<: .. ,., '1. ~ 
,fal.ldo~ insolvente. J.nterditn~ .incapaz 01.1 1nabil1 . ZF"' 
torce -1111 &d.J.ant• .indicado. :\.. ~ 

~ ..... 
c::t.AtJSOU. 'VU'l' -o cap:l..t-.1 •oe1a1 ..:i :S. ezs a.ooo,ooo,oo 

(dezoito •i1hóe• da cruzados), x-epre•e.!!, 
ta4o por 18.0tiO.OOO (dezoito •llbõesl de cot.a• de C:I:S 1,00 

(b1111 -::uuào) cad• UILII, !ie&ndo• a.ssa eonstitu!do 11ev. qu!. 
d.ro se<:;etJ.rio: 

C:OTYSTASI ~ ~ 
l - .Jtl$l!: ALVES !'ILHO •••••••••• ~-000.000 9.000..000,00 

2 - · ILDETE lAVlNlA. .l.DifS ESlDIW. • 
tarAI.. ••••• ~ •••• 

.,.ooo.ooo 'l.ooo.ooo,oo 
1B.OOO.tl00 lti.OOO.tiOO.OO 

c:r.AoSULA :CC - A subscrição • 1nt1119'r&l1u~o dêt capital. 
social dar-e-& ca -da eonsnte n.&C1,2 

-l .. 4a ~te fon.a• 

•) ... SO'l (clrlqdent&· pox- cento I~ ou H:f"'a, C::z$ 

'·o~o.ooo .. oo (nove ailh?e• de <:;-u:udos):,. 
QO ato da as•.lrut.tura 4o pre.sent~J'instr;S 

~to: •• 
~ 

bl -os rostante• 50' (cinqdcnu·por~s:.cnto), 

que integralizA:rio o capi.tal ~.l.al. fiO 

p:ra.zo de: 180 (<:<:nto a oitenta! <U,l.s, a 
coatar dA àta da publ1caç!o,· nA1il:'1o 

Qt':l..cial 4& uniio, C!<: •to do Poder P\ib~ 
co <::oncedet~te que atribua i. So<:iedllde 

conee•sio ou pe:.issio de ae:rviço de r~ 
4.t.odit~o-

CLlUSct.A X - A re•pon•&bUi~&de dos sócio•• no• tera::os 
elo art.. 20" in tine do Decreto no 3, 708, 4tl 

10 &s j~iro de ltl,., é 1W~ i u.port.incla total ~ 
bp,ital social. 

CI.IU:ISOU.. Xl: - As coto.• repre•eftt&tiv&• do-~~· 
aio inalienlveis a in<:&\]Cion!veis, diretll ~dir 
te. a ... tran<pJi.t:'O& ou poas•o•• juridi<::as.- depejéend ]~!j!· 
'f~MI' a'ttex-açio contratual, •••i• <:oM quelq'Uer t~:a ~ 
cU de coto.•• ~ pdvia autorizaçlo ·do M!n1at.Jir1o .;&o,:; 

~k1111ch•-

6045 
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l4o••J ro"lhaa. o qual l.idG • achll4o cotd~o~. aaaiii'.• '11!!; 
~ta e.- a a t.eat.-nbaa pz::aaencJ.aia aba1:Jee, pa~ qua 

~uaa oa a~a1t.oa 1&9&ia. 

~YQD1niS1iQ C COUUN'J.d. ia 'tltl'!MS AL~ t; 

COirl'ltiL'TO liOO:M. 

010: DA tiDIOMI:IfAC~ SOCIAL 

PlliODl.rtlS~ E contn'IIO.çAcl 't~S AI.'IIT:S L'1'DA. 

r 

A!JI:XO ;!' 

~~ !11!: !WjU!lScs nC'!p:eos 
• CE41Ul JIO ZU/111 

.1 "" J!M~HT!SO!t 

lol - l'.-bric&1ltel 

LYS ~lC LTOA 

1;2 '"" Yipcu 

.ft.ui~HOZ' ~ 1'ad1o4;Lf'"l~ da &OI!La a ~&U 
~-~ 1~10 .o!!Oo ~-

loS .. lb'l~los 
AV • 1 ttr..V 

. I • IJ!m!Q I!!tw?lN!!!; 

2.1 .... l'abricantar 

r.u ~mw:z:c ~ 

lo:l '"' 'r:Lpor 

r~l 1!4 4J.po1oa 

:I.S .. ~leu 

SllÓ ,,,' O:t .. U .. 17" 

ffiJ ... 
~\! )iltÇ 
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~q. oaao _,~ 'III' a-.eol.hioa. -p.l'a • a~çk 4.o -"""''.rc:~o • 4<11 

~ uat:a o pc&aaau. oM1i«:A~o1,: a proo~v.ai.r - proon: .... clO -d..l.~! 
.., • -.4e~:aa .. tolc:a.!ca d• radlgdi.fuai'o. onda a nota do.inanh 

Hrl a t1naUd&d& ad.uc:at:iva a Cl;llt:w:•l ~· aanoi"~;;OI 

J'O): ta ao~ ~ qu,. cond.c1al'&ncll)' "o J.au~raaaa n.cion.al' · A 

.... flnalt.t.daa <!loa aarvi-c~ 441 r•dio4Uuaie~, a l!!aiaao~:a,. abiJ: 

ti9aÃ40 c;ont.dbuil' P.,O:IL O 4ooaan,vol.v1aento da lla~;:Ão, oC-.p~ 
u-aa a •laboJ:&r a•1.J• :ç.ro;r._a 1t~foraac.ivoa, ad.ucac:1on•lli• a 
eo 91'\'0, ~- c- a -P'ut.11eidll.<1• c:a.-rcial a c;o~ aarvteo not1cig 

· .o. aUav'a 4o a~rtai~;~rt.to dO ~ braa1la1ro, ·~ 
O. aev·dnua erlt.;.rio•• 

a) - ~á prafariru::ia a t ... a. autora& • it~.t.i.:-p:r:ablla 
aaeionala, ln-n.i:ivando & erUt.i"Vid..S& do hedllla 
b%aa1la1:ro a o deaanVQlvi-nt.o claa fmll"''"' "!. 
eion.i&o C:Qa • conaaqtlenta .:o.pU.•c:li:o d.o ""':cado 
~ traht.lho l1'lf&do a todaa •• atlvW...~a a;z;t.bt,i 

~·· 
b) - ba~itu.l aa 4itoi:OIII>CbçOe• t'<t9ionaia 4& tu.lt.!! 

r• t»::ad;1e1ra1 r;.re<:Ur&n4o r.t.-e1oni~1• - ••u 
p;6p~;io conUxto• 

o) - IU.ntllllrá •lavado ••ntido it.ico, tioral, cl:.•ico • 
,.ertót!eoJ •• 

4) - :~=~·~~o~!t~~l;!~~e;~~i;,o "! =~~ . ..,i~!~P-~~ 
t'1d<ld.19nidad~t d& fonta d<1 ~!l.tonu.çio 4o fato &,2. 
't.ll& da •á.ha4o d .. !l.ot!c:-i&&. 

tio quo t.an9& i pub11ei4&dll c~ou:cial, ••t.a aarl lia! 
Q4a a - ~ da 25' tvlnt• • ciao;Q por ca~tol, 411ui:ndo-a 

av longo 4• &ll& prog~:aa~~c.io. 

:tara o aa:n-.lço noticioao &•ri d••t.1nll4o ..- a!nU.O 'do. •:s• taie~co per e<:~nto~ elo boriei<> da progr&~~~acii~ a.iaau•~ 
,.r• dlvul9açlo 4<1 notkiaa 4• int•:r:•••• 9fll:'&~. r\.\ 

Qu&l\to l prOIJriUII&çlo educacional, 'a b.l-;;:;a c . ~ 
te-a. a dCI&tinar 9>:&t.uita-nt• la •utorida4•• ou a ~·· \•"-• 
'ft11&a f:1zttr, para irr&dlacio de aeo.za proqr&JII&& edii.Cacion..., .• ~ 
15 (CiRCOJ ho;u:&a aa .. na.l&o &ali• dt&ta-Ufl:l!.dA&1 

- 311 (t.r'innl sdnutoa de aeqund& a aut.a-f•ira, no bo 
rú~o que lha& ap~uvel:', dant.ro 4o pe:d.o49 da f~ • 
cioll~•nto da E:rill1aaol:'af e., 

- ?S (aetanta • cin<:ol ainutoa, naa ..,._, cc.lld.lçõ.a, 
&O& aákdoa • aoa d~ingoa. 

Quanto l p:roqr..,..çl(l ao vivo, .•. Elrai&aora acat:.ari I) 

.,_ 41&puaal"e• oa Pod&t:a• :PÚblicos. 

n-ata f'os:..,.. a Z:..isao:.;a atan.de~i •• .. atipll!.&eõaa do 
b<;ul...,.nto do& S•rviço• .,., lt.&d.io4>.f'\>•.Õ.Q; •••i• CO!I!O "'""' a.rt! 
to- ll a 1~1 $$ lO a 20 de> D..:rat<>-lei 11.0 23G, da ::ZI.02.G7t" 
JloZt•zo.â• H:I!.C/H.C ti'-' 3011, 4., l3.0.J.7t, a no S't, da 2l.10.80t 

~taria MC AO 5.5, 4& :tS.Ol..i4. 

Z 4&t&o p;;~is 1 ó!Crthot: Kiniat::.:o, o aaboço 4.Tt. PX'09Z'DI! 
~lo qog& O JIADX()DIFUSXO Z <;OMtmiCA~ lJUiXOS .U.Vl:S .t,Tt!A., c:o.. 

prQ..,te,.ac. A cll!Çr1c;. c:aao v•nh• o ••:r: ••eolhid.& p•r• a ~acy 
olo 40 &CII'V1ço a que •• Z'9f'&ra aata fldit:ol. 

lll: CAMit. ' • SGK t IKo\C(I'o 

Do\ C'~I\Uif!Co\ClliO liDA 

~&t'U•anto )G),, S•t~t'·O••••, ,..,,t•4- 4& Unle C• 1-!'••t.tota.r,,J•~ J 
)1.117, aApa".'"• pala Sacrat:arta éa Sag,.r••t-• •.••ue. •• .tac • .r~ 
••ll&o a C.. p, F •• , t)S,J,,G.,11•'!· 

PAU\.0 Dt J(SUS •ti.J:,(S, •raallatto. e.~~aa4o. •con<.,,t.:.. 
1;8 0 f'8alol•nt• a •-lcllhclo·- Ani;'polh·Colia, ;, lua IUaw• lotl&tOI, 

fW, 1 t.t • .(1 - lalrro latlat•, PGf'Uoior oia C:iolula oi• '"'u:lol•.;• ~ •t 
.ui . .Zft,. •xt~o11111• P"'l• S~cr•t•"'• ola Sasut'al'l~a.rü•11e.~~ •• latallle •• 
talh, e c. '· F. l!t I'-1.,1JI.88J·U. 

.,,.,,.. •1. • •• aalohor .,o .. •a ofa "'"•fto, ••cl•ofaCa u 
urcla1 ior c~•• "" reapoft•••l114.•ol• llalt•ol•o c11jos "•sõcloa • 
.. ,'-;• ••ri'e r•glofot. ~·las diusvlas • cal\•lçãea 0 a s•••r' 

C:I.Ausuu, ,· ~ A loo:t•••"• 1 1re ••• a ••floar"a~io "" tv CAJC"1. ! .. Sllt 

l' 'tl'li'<C[" tiA CD"Utii(:Aça·o LTDA 0 a tar,; ~- .tlfi-C::fpal oiiJ•to • I fia C ... 

laçõõo • CloliiPioraçio • •••cu,io. 4oa aarv,çoa tlla r•llllooflfuaiio •oft•r• ,. 

•. fia aona :'·'--v.•n•- ••us tarvíços: aUna eu corr.tatot, tale c
••Niço ••paclal ola •u:ttca funcional; ... p•ti'ÇiCI ov re.trana•lsai• •• 
aons - ,,.,,, .. oi't~ '-••• a ,.._ da· raofl'ootlfu•i•~ ·_. <101 Uf'VI'Çoe •• .. 

ra,iloc: ..... ••• • at1Yf4aof•• (:0).-r•t .. ua- coo. fh••lltla4a• •ofqc:•thr•• • 
c~hvt'•l• a lnfo~••tf,.••• ct,.lc::aa • ?•t.riGtlu•r ••• co- a •A»l•f'.!. 
Ç<t&. Cflol&rclat 4o •••"••nllll•lllonto, -llllanta a ototançiio 4<1o .. .,.,.,,.., ..... 

ofaral ole cont;•l:tio ou p•.,.l••io. na1ta ou &• l)utraa 1C>c&114a4•• 
0 

tullo 4• e<:Ot'lla c• ~ ta,rshçi'11> lap•c[flc• '"fllloolora 4& .. tlrla

CI.AU'IIItA l1 -,A $otõlala•• taa su.a , ... ,. • toc.el ,ofa •atúCto i Al ...... a 

C:•rcowa4cr •'ln • fitorro ol'ol'l•"""""'• Jar41a PatrÔi>olls • .,,. Gofinl&o 

Celi••• podanolo ••rtr flltala. ••er1tórloa 0 s1n:.ursala • .,gincl&os -
tOof.o terrftÓt'IQ fl.aclona1 0 a &a•.-re '\III• as&hll U••. COtWI•r" ,. ..... , .. 

,... • J•tl•l•1:;., ••p•crtl._.. ••• ••"'IÇO& ofl r•«llo•Itua;o. 

cl.~USU(.A ltt..: Ffcs ct'faofo ., •• filial •• Anipo11s, tst•ofo of• l•lllf. 
i·l:ua f:nll•"h•lr-o 1'ort•1& ct!' .u.r. rz' anol'af', .iat• 1211. c.,. capft•1-
·"•st•o::a•h•. ofa (r$ S.GGI.GQQ (cinco •tth;;.s of• <;:I"V2IIIro,a) .. 

CllliUSlJLA IV - O 1oro 4e ~r•a•nt• colllt.t•to .; o "• c-ar<.a oJe C•Ji•f• 
C.oli•. iii"• fica •l•lto ceo. aA<;Iua;o ti• ""'•J~u•r -tf'o ,.~. .,,,, .. 
•ll' ' ' qu••~õu rs•ultanta ifeeta cour•to .. 

(:~Ausuu. v ~ o lnfclo 4• •"'"'" .. "• •• ••ri ap&•, • c;;~~~(O "~ 
"lnluoiri(O 4•• Co•unlc&ç~•h ' -- - 'I J. "...,:;:. :~.;~7Jí 
~tAusuv. VI -o pu1to •• .ru.~~çlo •• ae.c:.h~•"• ; 1t0 :.,t ) "t~~; . ~ 
"•• .,,,af'Vanjle-•• <iU•n11o 4s tU• ofhselu~aa. es 111r• • l'llll-.:r , 

e"ffle•~ ....:.~ 

tllliUSULA VIl • A soehdad•• por todot· ot. .. us. eotht•• ~r1'gl ~. ~ 
cu•prlt'o -:lgot'G:t•••"t•! tod•• ••-:.'•'•• r•t."l•••t~"t.o•_• t;\~ruçõ• • 
t••t•• o" qu• ,.anhi!• • YlfO'I'&l'o TGf•ra•'-•• ;, •••cuçao 11o ••r•IÇG 4a .. 
f'a4lodlfu&;<l. 

tl.lliUSUl~ VI tI - O c•pltal &111<:1111 .. ol• Cr$ ••• GIIO.IIIIQ (Git•ata •1 '"' 

ft.êi:t' de Ct'uzelras], -,.pr"s~n'ta4o por 8G.00G.00Q 4• c::OCII dlll Cr$ 1.11 

(h- crll.~~:•tro) 1 a ftca ..,,.1. dl1trUiuldot 
11) '-o aêi.cTo VltlK~k ;UIKAIIJ.ES JllliiDI\• 71.0811.080 •• 

cotas •• Cr$ I 0 U (hu• cru:o•lro) • cad.& u•• tio va .. 
1or toul da 'Cr~ 7.Z.OGG.OCIG (5•t•nU; • 4oh .... 

U•Õa• 4• cru,.,alrosl; 

•l b a~lo PAULO Dt JUUS 101\t[$ 0 I.G00.11U 4& <:oC.s 

4• Cr$ 1' 0 80 (~u• cru'l'•lro). c••• u•• no .... aiGf' t•.: 

t•1 ""Cr$ .I.IDIJ.IOII (Dito •Urroõ.s >J• cruulro•h 

ClAUSULA IX .. O csplul. uc1•1 Uf'i (al•tnU2a4o •• •a•ll.a corf'aflta • 
•• rata. sot 11.0 ato •• .. ~tnec~r; •• c.oncrrt;;;-·•-sn~:=a.!S/Q."/8$. 

Cl.lUSUlA X:- " t'a•ton .. bfll,alla ofo• ~iiclfl& !lOS t&~l 11o arttso 2:! •• 

,Uilal 4o D~cu~a. nt 3.708 0 4• 10 •• J•"•tt'o •• 1.,1,, i lt•lc••• i. 1,!. 

r•rú~cl& toot&l 110 eel!'lr&l.a~Ktat. 

C:U.d'SIII.I. XI - AI CCitn r•l'"""'"t•tlv•• tio c•Ph•' aocl•l aio ln•H•w.! 
••h • tn<:aucl~~~;,:,.-,., 111r•t• 011 hlollrat•••"t• a ••trang•lf'os ou .... ~ 
às J•rr<elcaa 0 ""pall4•fi•O qii&IJ:r;uar a1teraçio·'<;oat;riituel, •••I• c-• ".!. 
._ tl'an,f•t'incla •• c-'••• <la .,;,.ta a•t•t'lzario •• po4•r co•c••••c•~ 

CUII!;UU'Xtt, • A &ocla4aole nr' a4•1dlst.raCe .por .!!.!J.I'"' Ct! 11•UIU JIJ 

llifo-., ao •(11&1 sllori coflh;rlolo. ,.,. •••• fi•• .. f"'C•r•• '11• OUIE:TOI. SU 

tr:aun•ptJn fll ... il:• ~ "u• ••'•"'"""' 'ila l•t.•r•aMs U sMlaolc'll• -..... _, .. , ....... . 
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C:U:USUU YUI •. llr•t•r SIIO,.rllltt1t14ant:e, JOt14arlaa ·- 4a a.c:la•6'"' 
••• -•r ,.rec.ura4or p•r• rapr•••ntl-1• •• te4atl •• ac•• 4a lnter••

•• ille ·~'•"•••· 4•••""•• na••• c.•e! ••r ..:111clta4o .,. ... tal llllasl•"~ 
·tJt,....l•la, autorl:raçõio 4o Go<ret'no Faoleral, 

Clllt!SULA lOV • t •a•r••••••Ma yetellllla aoa llõaroAtall ti tiGt. 4eaeh. el• 

••••• llfiUO pataaa lntr••••r fte aoclecla<fa 0 utl11zeraa•la <lia 4•n-ln..ç;e 

1-.clal, •• "tiJÔC.fo•, Oll éoconoentoa, 4tl ~~oual'lu•r naton•oza, alllaloe aoa 

"fia• aao:lah, ••••• co-o •"•llzer ou aftant:;ar, •• n_. •• aoclolllellla 0 · _,,,,asÕ4• •• ten:ah.,., 

ft.JII,JSULA XVII ~ Ae c;ous aio 1pn·aaenu tranwterf'ICah ••nro oa 'cotla• 

.... 4uolla qva haJa autorl:uoçio 4o• roder .. I'Ühllco•· e_pr•s• •• ca4a 
.. te, aaste c.uo, nio ultt'apatt-.ri o raswludo de 41vtsee do attvo 1! 

.-14• apurado 1'1• lioehno;o. 

cl,J:IISii't.A .XVI 11 - os s~c:los podari'e ce4er parte 01:1 • tota114a4a ••· 
..... cotas • ao.tr•nhos, '"4[al>ta. o r:onsantlManto da sôclos que f'Oprew 
aeât~ •ais da •atada elo capital soctel, 4as4a -tu• autorlza<lo pelo ~ 

4or -nca<fcnta. 

CLA;SULA XIX'• O a:o:atcfcto social celnctcll.rt co• o OfiO clvl1. ao _fi• 
tio 4ael aer.; 1• ... anu.io e balanço gct'al da sociedade,- co.o de lei, ••!!. 
• ""' ot lucros ou prajuhot se rio rcpart Idos ou supot'Udos pelos •.2.' 
~l41t ••· proporçio'd• suo~:s cotas. 

C\.!lt!ULA rx w Os casos nio prevli<t..,,. no p ... ••nta con~!'eto serão ra•o.!, 
..,ttlet 4e eco1"dO c- o• '•Htpostttvos, legais que ragu h• o f"unçlona .. n• c• 4et scu:.tedadas :pot' cote• de respOnseb t tI ofeole 11•1 te de • pai oe ftuel• 
• 'sec:fadada loOt reger,_. a IO!IJIHUIO e lcghhçio 'lUC dftdplfne a Oll:oJC.• 

ti'• 4a serviço 4e ncUodlfu;io. 

1: por' elsl• esta A• Justo.• e contrete.ros~ .-nolerea 4.!, 

t11 .. rera ... o presenta rnst.ruooanto, •• " (que'l:ro) via• III• lgua: . toer 

,. ·, .... ,., o ~ual llofo e ec:llado contor••• eu ln•• Jt.i!nla .. nto coa •• t4i.!, 

..... nruos, • tudo pr•sante • 

• 1Y CAICAL J • SOM t: U'IAU:M OA C:OMUNitAJ;~O LTOA . ~6 ' ' "-~ _..,q. • M IA WILL~~~â'iAB o~uwÍóK ~ ~iJ J; dr!fieRld 
ll&ll-Oit. SUI'EkiHTEHOEMTIE 811UT01t - V 

ASIIIATUU. COHEI\CIAL PO: O,IJ[M DE DIUITO: ;JJ.l;- ff"~-~. 
'h:st~lftiH / 

'J'U .C-ANAL' 9 • SÔM E .IM>.ct:/1 !;lA C:O~IUNlCA.CAO LTOA 

mo• "-TôAAC'" DO CONTAATO soem.. \s_ . 
WILt.!'PoR ctliMJt.R};:~s JU'tUOft,br~a1Íe1ro,d1vore1a4o,e : ~o/. 
'ied~ent.o o dOJnic1Íh,iio cta /mipol1s-Go1ia,i. rua lia o.J,Qt1110 
GIUIII..IIo,Qd. <l.ol Lt. 24.·B.airro JuD<Uai,po.l."tcdor da cédu e 

=~a~~ ~~~~;l~~ ~~~i!!g;F'P~!·o~;~;;g~;ii-~;. Sequrença 

eu;oa~~Ur!"~:~~!~~~~~!~~~i;~r~~o;l:~~:!~1~~1~~ 
11 Lt.. O.f,B.airro, B~tt.ist.a,portac1or da eidule de 1dent.ideC!e; 
a9 23l.201,exped.ida pela Secret-aria de S:egu.l."ança J;>iiblic:a 1 
olo: ••tac1o do GOiõis.-o CI'F n9 O.fl.lli.O!Il-of,,sóci.oa eQnlporwn 
*-• .. socied11<1.- que goira s~ a Mnoa~inaçio da "TV CANAL J ._a vw:tJ.I DA COHtniic.\ÇlO Lnl.A" JCC* ••~ I Ale.:.4a Corco 
~ •ln9·Mo~J:O 4o Kln4arUia,Ja.1."41a 1'•~11! .... CO,ib1a -= 

:aaso1ve• 4a cooou. ac6rdo,:ret.J.Ucer a pr1rr>ei:ra altereçio cont:tet.u~l req1a _ 
trade nest.a .Junt• Comercial •ob a"'"' S26li001 de lU.Ol.!IS~elt.e:raJ;' e l'f!4eÇio 
dac1a. 1 eliuau.le v.ti pc~lo cont.rat.o or.1'1JinAl~• •creacente.r ~ no .. ·a cl.ãu.aula 
•• aoeied.e4a~COIIO .. va•~ 

1- DA JIZ'l'IFI..:AÇI\o- ~ ~lio d.llcla I eliuaula V.II na altereçio contr&tl:ta1' 
~C:~{:te;~f:r.'~•• e1iuaula VI.II. d.o eontuto or.t91l:lal,q~a trata 1 

2- t111. IIIL'tt:~A aoc:1ededa __ 1,. .altar.a:c- a r.adaçio d.ada a cUu.au1a VJ:I 
· ao con~at.o Ol'i91nal~pe•eando • v19or~ da ae9uint.a fonaa: 

CL!USULI. vti- A aocitldede.pg~ todoe ~ •eu• cotiat•• ob:ri'il•-•• .a ~ • 
JIZ".1r,ri90rOJII.,..nt.e,todee .-. loie::re91J.lar.~ntos • ins:t.ruç-ois -.·iqentoa ·~~ 
q._ VCinb .. e v.i'J<).I."ai'.I'C!enontes a <=~xeeuç:ao do ••rvi'Ç'O do :.:.a~iodJ.fuaio t 
IJcndo QUI' o. aeus ad.Júnlatradorea devcr.ao ser brasilairoe n4:.oa • as 
aua.a .l.nv.aUd.uras noe ear9oe :&ornent.• ocorrerão apÕs ha.vcu.~•m stclo apro
vacloe. pa~ l'tini11~:r1o d&a eoaounieaçõ.as. 

' ... ~Af!f!C!~;9~1~':1~~~i~sol.VCI eria~ a cliw.ul.a XXI no «\."'1ti'ato tlo

CI.liJStlt.A XXI- De ~ aciSrdo ent.reo •• parte•.t:1c:.a eatebolec1c1o ent.zo 
oa aocioe.a p:roibiçao 4c avalisar.afisnça.l." ou ~nar,II>CIIUDQ eJ11; ce~it.r' 
p41aaoal. • 

ASSINATl,JM, fo!ot!:RCIAL POR MH_ DE D.UU::I'I:o 

!ll·.:l.!'~ GUOO~lZS m~,1.:-nail~iro,di""c.rci~do1 e~J.re~~ié, 
raaidetr""..e e êicoltlie-ili.__ó.o o• .r.ntp<>l.i:-Goi~• à ~a 1--r.~t.ole>.-...... 
Uutci!=-10. <l;of Lt4 ,24 - Jlz.:ir.:-o J'Wldia;, ;i'O::-tedor da ::;a,-:J.tr 6e 

1ô.u:atideda z:al 7l.~l07,o:c~d.ida .õ'll'le Seo::X'<)t.~ie. d.e- :::~~:l.llç-& ., 

Pw"bl:!.ca do ~tado 4~ Gc.iás,Cl'l" 0)$.)90.9ll--'5-

~ D:!.~SUS :!C;!C.:O:!:.li:-.D•Ueiro,cc:s:odQ 1 ccoDcm.1st.e,re:d~~tl~:a 
e 40KJ.c;lledo em /.l:IQ:pol:1::-Go!ia", ~ roJ& Oli!..vO :S:!I~bt& ~:!:. 0:., 

Lt. ot,l'I:.·.1JT<I ~ti:ste,:port.odor da cedule de :1cl.en'UI!I!.{t n;:,

Ja:t'O 2)6.20l1 e~pedi4c pel.tr. S"='e~.ia. de Setr.:ra;o;• P.,iblica 

4o ~taio de Goi:is,e Ci'7 DI 041.813.0!!-l-(~,só:ios c:~:;;an

'h• da I'C>eicdad.e qu!r ~ira ao.'b a .deno:i::ls.;:ão 'de. "To;" C
4

Jw"t/.L ,_. 

8011' ~ DU~~ ~ C~Ul'ilCAÇlO IéD1." ;com aede ~ J.laC!.I~e, C~o
"Ydo •/:a.'·l!or:r'O do J:!~a:a.!Ía ,Je.r<1:!.111. l_'etró-p~lâ em Coiir:ii

Oo1ii• e t"1Ual ali'. J .. tu5';><tll11-Goi1Ía, • :ruía. I:n.;tenhe- iro :rw-t.:aJ.a 

.:a.• 222 - 121 acdar ,ea:La: l20l,eflntro~co~ contra1.o ao:::ial. -=:; 
q_ui"n4o na .JUIJ.t.· C0111ere:1al. do :Est&do da Goiia •o·" o :;rol :3o;rO.. 

.. s2.2.ooc.n)g.J.. :5'2.9.001&:607.2 c:m',ll/Ol./85,• 52.87•o.c, 

' - 11/01./M. 
le•ol.'"• da, Cil:lll.ll .oõrdo •l.ter.r a cláu•ula OI't.AVL do eon'l=;-ato •o -

oi·.J. • que pe••ará · • t.tl:::" a aa~i.r.r:;e re;Sa;ão: 

~~~:-o oapit.l ao::~ial de Cd 25o.ooo,oo·,(Da::ento• • cm
eMzi.t. K11 Cnma~o•),po~N ,pan c~:~· .c.ooO.ooo,oo·. (Ou'b'G f.:i~o;.• 4t . 

h'OS.IIdM)I pr"OYt.t:IUD.ta b ~11to b ·o~;pit..l.. 

I 
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~~..Cl ... 
•l~~Q .ro~....ur~s ..roNI~t 

,_~'10 2 ~ ~c;,ES 

~Xü 

$1'.!!' 
')SQ.OOO 

~~ 
400.000 

!~\Õ! 
3.-&oo.ooo,oo 
~ooo.Oo 
c.ooo.ooo,oo. 

O ·~~:~i.ú ;:;,o;o e"p.ttt.J. .c .. .:-: r.oaUs~c. • lll'et-Uitli:r.h.1&" 

Cd 2.000.000,p0 (ll:'lu rJ.lhot':~ d• cn=•cl~•) n'!l!stf! Au .• - e1t "'o•~• 
c:o--nl:1't41 4o p&Ía • • C~t·l.i$O.OOQ,OO (~w: J~:Óbio *'tU.ccn:lltcu~ c e~!l 
Gc.-:::.~ AU cru.z,:;a;os) Hllt;).rl."t.tl:!l •z. l.0/09/&e, :t'.:ic::a:Ao •• ola~i• c~1115 
aul.u iul:tcrdu. 

l: .P!I1" •• ach&..~lrl ,t.u;:toa • cor.:traiJ..:Io:~~,J.4v;;.oc.",d:tO:.N:.. 

• o .. iDu:: .1'0.":1t.U.· :.te ~Col!. 2 (óuao) -=~st-~ac, o p..""~~:at-.ot. 1!15~ -
a.nt.e ,oa OJ (tn:b.J TU!a d•·.ia-'"1.:1111 <teot-,. 1'o:n:~a, o.'bJ:'~do ll ~n.pl"j, 
,.. t'iel.;!IIID.tt. Q 'todo• o." a:trua ~~c. 

gUAI':TA AI. U:I!:AtlO DQ CONTIUI"fD SOÇl"L 

"ill••t Cu.f.•uau Jlln!or, butUd:o, d.f.vorc:hdo, 'IIIIIPr•
••rto, .tnldlnb • clOIII1C$.l1ac:lo ""' CoU.nia-eo, • A.ua 14 no t), •
parta••r,to lOl, Setor Onh, port.dor da Cl!duh C'e ldentldado no 
l1,1Q7 0 e•pad1~t Peh $1C'tlthl'11 de Segurança Públic._ do Es.hdo 
Ue Col'•· • t.P,r. "' Q)S,J90.911-49; hulo de Jcsu~ Borges, tlt"a
•11•1ro1 canelo, ecor-.o,.hU, redCief\U • Clo~~tlc11UCio e• Arl.lpolls 
Colb1 •• 1'\UI OlalfG &ltilte, qCI. 01 • Lt. 011 • Bairro 61t1sta, PO.!
tadGt da c•duh dli-ldanUdada nt 2:1,.201 e•o•nUda pela Secretaria 
de Sa:gu'zar~;a 11Gtll1ca dO Éstado Cll tõoUs, 1 C.~.r. nDQ'-1.81&.081·119, 

ac:!c1oa CIIIIIOOntntet. da' •oc1edaCie que gira sob a dtno111!naç1o de 
1V C:anal J .. Se. I leag,all da Coa~,~n.lcaç1o l.tda., colll seC1111 1l Al•••
tfa torcoYido, a/nl - Morto do Mandlnha, J.ardill Petr(ipol1s, •• 
Go1ln.la~oua; a fllial til ~l'l•pol1a, r:staCio da Go1h, l ~ua Enga
nhalro P0rtah MI 222, 1:ZI II'ICIU' 0 Slh 12'01 Cti\U01 COII Contl'.! 
to :social arqu1Ytdo na Junta toaerclal do Eshdo da GoUs, •ob o 
1\1 )t.2,004)7l,,1 I )2,, 000161507,2 11 11101185,:resohelll dlll COIUII 

acordo alterar o :rerarldo:~ contrato sec1a1. da acordo co• aa aa .. 
9U1Mtll cUusulat'l 

a..•usut." t .. ltatlra-H da aoe.ladiCI'a, paoaa • aatlefe1toa t .... 
••u• tlaYan• • 1ntanuas1, Plllo t)r•unte Sf\ltr~•"to, • a.tcl•• 
•lUM..R GUIMARA!:S .JilN!Oft, qutt poc.•ut Jntahaa.,..ta lntaorall:r:ed ... 
na soclltdldl 3c:o • .aoo (tflrent:.as a •-ssenta •111 cotas no valo~ da 
C'.r.Sl.~.OOO,OQ (trls aUtiDn • sesstahtos au cruzados) que cttdl 
I tranate~a l tl.alNict MA1tiA Plfii:S WARTINS CU1MMitS1 bras1lalta, 
tasada, fuMelon,rta' pGDllea, r .. ld•nta • doa.lc1Uada l ftua 1 , 
ftl ·tolO, Edf. T.tn,, epU 201 -~ ~tlnJ•-co, Ca:rtalra da ldcnUdade 
n• 773-lt:J .. 21 Yla, up1tdlda. pa:lÍ. S.c:ratada da SI'GI.Iraru;:a Pdbll
ca 111e Estado da 160t•.s, ~ c.P.f'. na' tn.tta.7a1n2. 

CL.WSUl.A n .. E• daeontncla da prnante elta:reçlo, r.soe .. aodlf! 
elides as CUusyln vn.t a Xll dt) Contrato social, que p ... sarao a 
tar a segutnta radaçlo: 

ClAUSULA viU .. O Capital Soclal sed alterado do Cd 
.t.ooo.ooo.oo (quatro •UM!« ae erl.l:rado$) pafíl - CdtS.ooo.ooo,co 
(QU1nu aUhDtos de cruzados). D euacl'lto do cao1tal que total1zo1.1 . . 

o •ontante de c:rsn.ooo.ooo,oo tonn •UtoOes de cru~), ~··~ 
tllstrlbu1do aos eothtes l proporçJo do cada u• no caplhl •'(':1;T$ 
pr-ta. o c•plhl sed div.ldido ... 15.00~.000 {quinze aUtotse &1-
cotu, ead• vaa coa o yalor vllflll de C:t$1,00 {hUII eruzedo). ~~ •• 
ctllistrulbutun •ntu ~s s6clos cotl5tast 

COTISTAS k• D~ COTAS VII.LOR f"M tlS · 

Cl~ee MarJ..i f"~ Mlrt1nf. ~ '"·'e:~o.ooo ta.,o,.ooo~oo. 
ts.i:loo u.ooo.go 

tOTAL ••• ~· ........... ~-.- ......... .: ••• _ ... : 1s.ooo..ooo ts.ooo.ooo.oo 

O ausento dei ~;:apltal n:' ruUzado • J.nt~tgraUzado nesta data ... 
•o-.ds <:orret•tl ela PeJ.s. 

tuliUSUlA xn .. A soc.tedada ser' ad•1nlst~•Q• por t:laon; . 
c• Mar is r1res Mt.rtlns Cu'1•ara.;ã, a C!uel •e~' conf•:r.tdo, .,ua ·
tlll, os pode:res Qe Ql:etara Sulle'l':lnl:er~dente. tunçlo •• que ctafan .. 
dll:' as lntsnsses da socleciiCII " Juizo ou to~• ,..l.é. 

1: po:r ••tara• Juatos a ccmtutados. aend!re• d&tilog:ra .. 
far o pruante ilflstl'U'Ointo •• OA. (qu•t:rol viu de .Igual tao:r fi 

f~a. e· qual U-dO a ac:t\ado ct:lllfo~. asssnaa Jl.lnta .. nta coa •• 
tew.telllunhas. obr191r'ICio-•• a c.ao:rl-lo flal~en~• • t,Df:kla oa aaüa 

~·l'fl·· 
CeUnS.a, 27 da aataabro Qa 1JH. 

'·' ---------.. , ---------

1 .. TRANS.CJSSOR 'PfttNCJPAL 

1.1 .. f•brlç~tnte: m.ÀVo--: lnd. • C:OO.. O.~~ pua 
'l'd~l.tda. 
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I ... TRAMSMISS01t AUXIl l!Ut 

ta..AVO - w. • o.. ~ ~~**!tos IMita 
Tcn-..tteeçlloes Ltdl. 

2.2 ,. Upo e/ou MOddo: RTV-2:10-A 

S· .. SlSl'D4A lRRA01APoiTt: 

J.1 ... rab:riuntal oote - IE'.ngl cr. Tal~~ • Elo~ 
de CCUs l.tdl. 

PRtiCRANAClO 

O aba1:11:o-ass1nado, dirigente legllaente rospondvel ;.oh 
'1Y C:.nal ' - SCMI '• l•11ge. da Coaunic:açlo t.tda., coa sedo na cidade 

, • CoUnh, Ístado do t:oUs, daêlara qua: 

C:Onal.du·ando o lnta:rassa naetonal· a a tlnalldada adueaU 
ve a cultural dos sardçOI de :rad1od1fu•lo, a Eaiasore, caso .v•nh; 
ci'Ua:r • outorga pa'ra o serviço de rad1od:lfuslo dll,.... • .t-Qcn. (TV) 
na .cidade d• Catallo-co , eoaproaetc-M a alaboriar sous progra11as 
.lnroraaUvol, aducaelonaiS a ao vivo, bea e:o111o a tJubUcidadlt co11e!: 
ctal a o nrvlço noticioso, de ror•• a contribuir pau o d~acnvoJ..
v1iaanto da Naçlo, atravt!• do aparf•içoa•ento ,integral do ho•e• 
•ras1I•iro, obs•rvsndo entr• outros, os seguintas critl'rio•: 

I.,. prafarlneia I ta•as, autoras 1 'iotlrprc:tes nacionais, 
a t1a d• incentivar a criatividade do hoau brssUIIi 
l'O a o deunvolviaanto das .. p,resit• produtorn naeio: 
Mia. coa a c:onsaq1.utnt• .. lpliaçlo do •areado da trab.!,_ 
lho u'gado • todaa .... u ... idada• arthtlc••; 

b ... r .. pdto •• di farenet.çeu ngiOna.i& di cultura br-. 
a11aira, proeunndo ralaeion•-11• •• a•u pr6rp1o con
te~tOJ 

e .. •anutênçlo da davado aantldo ft!eo, IJOl'll, c!vico a 
patr16Uco~ • 

IIII .. tidacf~gnldada da fonte d• lnfor••çlo do hto antaa da 
.. 1a11o da not!ch a '.Qbaarvlncia, na putllicidacra da 
noran fUcaa indispandvaia • proteçlo do Jlc:lbllco 
• do consua1dor. 

A Jlrogra•açlo di eMissora cfever'' .aiend•r' l1 Út·ipul~ 
do lllaouh•anto doi serviços <I• Radioditutlo, aula coao ex. artigos 
11 a 1', SI 11 .11!, 21 'do oacreto'-lai nl 2:S,, aa' 21 da tava:ratro: cfa 

1•~7 1 Po!'tu·Sa II.:CJNC 'ca, da 21 da outubro de 1780 a ~Q:rtada kc 
,_. 55 da :ZJ da Jandro da ,,.,,., aodificada pala Portal'h . totC na'21 
82, di 2o1 de aarço de, 1'&2. 

•l .. •· lb1U-1a'e u• ••d•o d& 25" (vinte e cinco por 
cento) da prog:rs•açlo dUria; e 

b) - a conservar ea seus arquivos. por praro de''O (ses
alln-td dia•. dnidaatenta autent.têados ~pelo .resporll'
val, os te>etos de toda a p:rDgraiiiiÇio irl'adlada, clia
cri.-inados por dia, horas c •inutos, ' pal'a sete• CO.!!, 

aultado• pelo Orglo f'hcali~ador. quando necess,rlo. 

Quanto ao servtco 1\CIUc1oso, a E•liSilora coapronu:te-•e a 
cresÜnar no li!ni•o SS (cinco por cento)·do hÔr-'rio do sua'prograll'l.!, 
çlo di,ria para a tnnsaisdo de serviÇo noticiosa. 

Quanto .. proonraeclo educacional, a Erdssora eolllprometc
•• a de&tlnar gratuita•ent.e, l$ autoridad~s ou a quea suas: vetas 
flrere•, para a irradlaçlo de 1eu1J. prog:t•••• cductcionai:s as•i• 
dtltrtbuidoa: 

.. lO (trinta) a.tnutos de segunda a se:o:ta-hire,no horjrlo 
qua lhas apr~ver, dentro dO per!oc;lo dtl funcionamento da 
E•isso·u; • 

.. 75 (setenta a çinco) ,.inuto1 0 nss IIC$•as condlç'llru aos 

Delta ror••· Senhor Hinhtro, pro111ete a TV Canal ' - SOII 

e Iaage• da Coauntcaçlo t.tda., CISO seja a escolhida pars 1 execu
çlo do urv1ço de rad.Sodituslo p:roposto no Edital ne 24ó.f88, • P~ 

duzir uaa p:togramaçlo o:inSaica e Moderna Cll tllfenica de · udiod11'u
alo, onda a nota ctoain1nte ser• a finalidade •duc•tiva • cultu:ral 
do .. rviço. 

· Z,V, NOVA t.'ToA 

CDIIlPtATO 50t'J'Al 

.' 

•• 11.1' •• ~ AITOWIO L.~CIC SIU'[ CARNEIRO, -

G'o, •dlllinhtudor da lll'l'!pr~aaa, portador- do t.; 
tulo .da a1a1tor nt 'lSU2D/31, cpr •ob o n 
IKI2.195,501-12 a cart.ha da Id•nt1dada •ob a 
•• 'ns-crtA- 1' "aoi~o-or, rtddant.a....!, l:fa•ie.! 
llado l: sas-,04 IUoeo .C· Apto Jo2-.~i 
::20!1t VlCtiiT["ot rARtU rtRRAit% 0 braail~i.ro, 
lfiVOI'Cild0 1 IICOfiOIIIJ.atl 0 C:Pr t:ll 10S.2S9.80tl•SJ 

e Ca!'tdra da Idantldada aob nl UP9• CRt:-11~ 
.~;ião - 21.01;.,,, !'laidantÍ. •A~•lc:UJ.a.da 1 

ec. z:~, cua o1 .... Le9e Sul .. ~r-.. 

1·•·· .. 

-~ 
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... T:.O, •ntr• d.t j,.ato • C'''ntut,.,cfe • e•n•t1t.u1 
e•• •• -• •atlad•d• po:r qu~taa da :raallan••bU1dad• 11a1t•d•• q,.• •• 
Z'<lf•:t': (lal•u t:l.ua•U•a • condiçg'aa aaçQint.aa •• na.a oai••Õ••• p•lA lf. 
Jl•l•;:ão , .. p~ctrlc• ql,f• diao;:tplill• •••• f•r•• aacS.at;r-1•1 

tlJUSUJ.A itÉtiMtiRll- A aacl.::cl•d• Qh&r. aob a 
41WIO.Snação •oc-5.•1 c!• T.Y. llOVA ÍTDA, to• ••d• ••tab•l•eilll.lnta • ;o:t'D 
•• .a,,. C~at;.lo lnnca n• ~ou- C.bd• &1 ... Sda a' ... s .. Sul .. Colânt. .. 
E•t.do da t::ot:a.. ' ' 

CL.(USUlA St:CUI4DA- Q capital •o.d.d • dlll CII 

U,.tiOD,.OOO•OO (Q,.ln;~• allt.i.a da crtlzad~;~a). dlllld1do - 1$,.0CiO (01.11nu) 
a!.1 quotaa d-. c~s l,.ooo,co ( "'• •Ll cru:~~:adaa), cada ue• • aubs.c:.rit•• • 
lnt•orali:t•d•a •• •••d• cau·•nt.W da p.,{a, na•t• data, co11o ••QU•1 

a). ANTONIO L6ciO s~ft CAIUitlRfl 7,.501) qu~t~a CU 'I •. SOti.,.OOO,OO($ 

'lt) :JOStVlt.OITt OE fAAliii.S FtRR~Rl '1,.'50!;1 ot,ustu C~$; 7:~~:SOO,.DOQ.tln~ 
TOTIU. ......... : ....... ts.,ooo quat&a C:ZS15.,00o,..noo,oo 

I 1•)- A ~ .. ponubilidao:la dotl ..iito.a ;. na 
h1'1aa da l•gial.çio •• vigo.r. lialhda a iapa.etâru:la total do caPital 

f't.ÍUSUllil TI:RCttltfl,. Taa poT abjativa a i.nat.!ll!. 
1Jãe • axplar:-aç.;'a d• r:-ad1ad1tuaãa aonazoa• da a•n.,. • h>agaf\.a• ••u• a•l"v.!, 
P• a cor:-r:-alatoa, tata co11ru ••l'.,iço ••P•cl•l da 11Údo::11 tuncionalJ ~'.! 
p•ttçia ou ~atl'anaa~i•a:ii:o III• •ona ou ai11aia da iaagana • ao• da zo•dlodi 
fu•'âo~ f1nal1dad• aduc•tiva.•~ cultur•'• • .lf'lforaativaa. c:Ívlcaa ,. P.!.
t1.'1'1:tical, baa ca111o a •xplo.raçio ca~t:rtlal dD •"'PI'aaat:U•anto, ••diant• 
• Clbt~&nç;o da t.ov•i'roe rad&l'•l d• c:gnc:aa=ia au o•rrr~.S.=a:iia, nast.• ou o~ 
t:ra._l.oc•l1dadaa0 tqdo da acordo c:oa a la.,ialaçiia T•QadoT• da .,.t;ria~ 

t:t.lusut..A OUI\Rll\ - O P1'&ZD da duzacio d. c'llch 
<dad11 ••rá PDr' ta~pa indatoa.rmlnada to~>do. o::O.OIC: tniei1:1 d•• at1vldadato .~ 
"•r.tll' da 2;1 oa a4!'t~tc.Qrr. •:• 1.'518& ..fZ .... :· 

ct.lusuv OUI1(TA. - o 9aunt.a po ,!' • .i' ••"-._~. 
all1c1adad•• no•••r p"'euud;raa oa.~:-a· ~:~ráttea da ata a da 'iii '~t -. g• é .e:: 

ed•111111traUv• ou ori~ntaçãa 1ntala~tual 0 dov•fl<lao o••t• , " aal lt.t:t 
••"~"• a ·<ladgn•çio, pravla a!ltbt:lzaçao do l' •• c.,, quando ••r• 1$:raao \:<I•• 
• 'TGVII da natlonalidada. . "·~··· 

et,(usuv. srxn ... ~. cota111 r•p:ra .. nt.tlvall do c!. j 
•ltcl •ocl•l ·•~~ in..l.S.n~!'!.!l~._d!_r&·-'!.~!!!!i!..i.~!!.·~·"t·· b•· coai:! !.roca~ Ir 
d•náv•l• • &tlttanQahoto:ov _po:no.a Jur.tdlca:o.~ ~CI•P•indantlg qualqu•r al\!_/ 
l'a~';e contratual ou astatu~ria da prtovb •nuincia do t:aval'no T'•d•Tal •. 

' ctl:usut.A SfTlMI\- 11. :gcr;nch da aacitidada ••r• 
aaTc:l.da aacaant• palo aiido.: :lOS~ VJCt:WTt Dt raRUS rtRR~Ill. oua aa 1~ 

~bf.r,; d• todaa •• opnaçâaa • :rap:«•*af'llari • sac:i•dol:fa at.iva • pa•"i 
"•• Ju.rt.h:1al • axtraJud1d,ir;r~nt.a. aando •ntratanto vedada o vao •• ft!, 

toctoa aat:«anhaa aaa intar,,n•• da aa.eial:fada 0 ta~a C:Ol"1:1$ •val, ri•nç&, 
•n~na•o• 'da t"•vor, ate:. 

ct(usutA oiTAVA- Aa qu.;t.aa 11;0 lnd1vialva1• • 

hão pOdar:a ••~> c:adL'du ou t.r';.nstatid&:s ••• 111 n:pus•o cõnnnt11!1&nta 
do 'OUtra aii'cia c:abandc, aa lgualrhtda da cond1ç6'a•• o dil'llltl:l da pr•1'!, 
l';nda ao .Geio qua qua:tra Jtdqu!ri-1aa. 

t:~KUSU!..fil NONA ,. Da adtd.ni•baQaT·aa da anlid,!. 
tia ael:"'"'ão br••lla1roa n11t11)' • a ou• 1nvaat1dura na r:argo .,o .. oon.t• podar~ 
II:'CGT~a::r'•p.!a hav•~•• atllo 'PI:"altodo• "elo •1niatíidQ das CoaunicaçÕ••· 

t:UôSUu Dtclt ...... lor.uel~~:~•~>t.ll 'ser~ l•,.•nt..adg u• 
taai&nço, •• '1 da de:~~:ii!Õbc~ • .;.~:~.nclo 11011 aÓe1as rt.art.•• i~uaia nas l.E, 

.; •• DV prajv.!;.:l'ae., Oa ~iictos ad,.!niatra'l:la"t•a f•t:;o Jus & u111a. l"•tir•d• 
• titulo d• p:ri:l.:.labora na v..S.ar det•t•inado !)ala leQ1ala.çio. d_o it:opQIItl:l 

tl(tJSUlA OfCll'l·l .. Pf!tl'ltlRA- O f'alaclcanto da u• 

-~~• •Óc1as nêo dl11a 1!lveí:íi' a aar;:ladada, a ••u• nav•r•• apundê.a ll.l.& da 
kl•nç.a e~u• •• llll~tllntu·á na d&tll da •vanto. a•râ'o r•parU!:"!2'.• antrs oa 
lk•z,dalroa ~tu;. podarão asl' ad .. tt!.doa na aac1•deaa. ·~ 

t par ••t.•T•• •••1• Ju•ta,. • co"t.;.átlldos, •.t 
aln•• o p.rasant• •• 04 (quatro) viaa p•r•n!• .•• taat..~Ltnh••: !abaixo., 

·a .. s.n.t"r• Clo••:«dels 

r.w-.. i«JY« &.to• 

.AifEXO 1'\j' 

l - T~MlSSOTt PII.IKC!l'.AL 

1.1 ... t'abrtc:•nte: ttuv.o- lndullltr1• • CQmii:'C!1o c 111 E~u1pa<~~ent.aa 
para 'falecOtBw'!.let•;Õoll Ltd&. 

1.2 - t.l'Po •/ou 'Oodelo lt'fV~lOOO-.A. 

2.1 .tab:r-lc~te; 7:ELA!IO- ~u•tr1• • Con.,iirc1.o- da EquS.pUitntoa 

par. Telac~tca;Õca Ltcta, 

2~:/- t1~;.>a e/ou &~odela: ll.'tV-1000-A 

S .. S!S'n:MA XRIIADIANTE: 

3,1 - tllbric:..,te; EHTEG- :Ena• de ~alec:cll\uruca;õa11 • l::let.Nintc& 
de CoiÚ Ltd~~;, 

3,2 - tipo e/au· .. odalo: o4&. no<::-5 

O •b•l:rtc• ••a1n~do., d1rit;~anta la'i11d.,ant• r••PCin.;v._l pela~ 
Nove Ltd••• ee~a ••O• n• eiO•d• da Go1;f'l1•• E•tado da cal~a, d•c:lu·• 
qu•l 

Can•id•randc a lntar•u• naê!o"•l • • 1'.1flalldada ltdu~tlva • 
c::ultu~t~l doa ll~rv.Lça• d• r•dlt:KI.it'uai:o da aona a l••o•n• (TV) r.a o1 
4•d• l:f• tatalao• Co, <:OatPl'Oit;•t"'-•• a •l•barar ••u• prflgr•••• 1nto,t 
••t.tvoa, adu~:•c!onei& .a ,•o vivo, bal'l co11C1 a publlt!dada c:oaatc-!-•1 a 
O tatv!ça not.s.c.Lasa, 11& f'o:t'at• • tont.r.lbulr Pai'• o d•••"vclvllllafltÓ da 
llaç;o, •t:r•víi'• do apa:rf'aiço••tol'lto lntagral da ho11 .. bra•il.J:ro~ ol:l••l: 
'llanda antta autro.a, (la ••'iltJiRU•• erttíiri••s 

• - prafarênc.h a t•"'••• autor•• a tntíi'rpr•ta• naclona.S.•• a r1't 

da lncentlvar • erlatlo.ildad• do hcata& tõtaa11atro • a dn•.a 
ve~lvl•allta da 1 ••praHa prodUt~:~ralll ... aclan•1•t •o• • CCI!la• 
q""ant• 111111pUaçiio de •arcado da tr•b•lho llo.do • tod•• ;. 
at:tvld•d•• a:«t.Í:•Uc.ai.; 

11 • raapalto •• difaTaÍic:iaçü"e• t-aglonai• da cultura braa1~·ira 
P"~rat~do Í'alacJ,gn; .. l•& - ••v. pTÓoio có.nt.axt'o1 

• ... ~;. c!• elavt~.lfD aDntJ.~o •uoo• -1'•1• c:!vtca • pat:rt,i 
t.lOGI a 
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4 .,. r1Qad1on1dai!:la da f'Or'ltl da tnra.,aa1;;:o dQ 1'•tQ ,,.-t;aa' da -1,!, 

ad da not!el~ a Gb~uvtinc:l~• nl tl~bUc1clada da no"'' ;t..1 
e~~a lnd1apanaav•1.• a protaçaa do llubU.co 1 de CIM'au-1o:rlll'. 

1 prOQ1'alaç;'o da ••laaota davn·· ,aUndar ia aat.l.pulaçÕaa 40 n.!. 
WUh•anto doa Sfl:rv1çoll d• Radlodlful;o. aaala coao doa art1Qoa 11 a 
1'1 lf 11 I 11 ela Dacr.to•1a1 na 2"• da :zl d'a favar.t:o da 19671 Po,t 
bda t'ICt/I'IC s&a, da 21 da autvbro ala neo • Po~:ta:r1a PIC 111• ' ' da 25 
H Jqaho da.l914• all•:!lricada sr•h Portula PIC nl 52/12.• da 21 da 
.. rga di lf'l2,. 

pqante ; publlddada ep••rctpl 

•) · .. a 11•1t;~h a ua ••xi•o da :t5~ (v!nt.. - alnco ~~ ~ 
4a JII'O'IIr••~ç;o c11ir1oi.r a · 

•) .. 1 ei:lnaarvu• ... aaua •rq•.d.voa• por Drara da 60 taaaaanta) 
4!aa, dalt.idawoanta autai'IUcadoa pdo raapona;v.t. 01 t•.!t 
to• cl• toda a pro<;~UIIIaçill 1:rrad~ada• dtaeri•1nadaa por 

lfU• horaa •·•1nutoa, para aaru con•ult.doa pala org'io 
f'laca11aador.- qua(ldo nae,..aa.do., 

Ouanto ao t!'l'vlco •u•ticloao. a E111lucu" co~roaata-aa a da•t.1 

t\u na •lnL.a ''%" ( c1nCX~ p11r canto) dlil ~orÍrh.d• 11ua pl-vgraaaçia 
,...;ria para a tran .. iaa;o d• ••rvl<;:o noU.c:111ao .. 

Ouanta l gragraouocÔ\o adueaeiOI'I"~• a ta1aaora C:OIIpraalllt&•!! a 
traattm~r 1Qratu1ta,.anta. t.a autoridada! <MI • Qua• 1uaa vaJ<Uio r.h:arwa1 

••n '• :h·ra!Jiaç;o da waua proQraaaa aducadonaia 'aaa1a di,-tribuidoal 

... :JO (tdnta) •tnutoa da .. Qvl'ld& a "•ta·ll'drit 0 l'l(i -nor;t'lo qUa 
lh.aa aprovar, dantro 'do par!odo da f'tmc1on..,anto da E•1uora: 

• 
• '7J ( aatanh •·c:irieo) ainutoa. n .. •a .. aa condi~;., aaa .ÍÃb.! 

doa a doa1nQo.., 

Q~J&nto .. prosra .. aciõo !.!. ~ o qua dhpuaarafi oa Podaraa P.H, 
.. lkoa concad<N"~ta,,; 

Daata ro,_., Sa!'lhOJ: "lniat:ro, p.ro•ata a TV IIIOV., t,.TOil.,. or:=aao a..! 
Ja • •acolhida para a •:o:•cuç:o do aarviço da radioc:!lfll•ão rn:ot~osto 
" Cdttd nl 246/ee. a prodllril' 1.111a pt:oo;u••;ão dll"isdea • •od.-l'na il.ii 

t~cn.J.c• da l'adSodlf'u•;o. onda ,. nota d'oai.hant'! ••r; a rtna.lidada ad,H 
,... ..... •. C);l.lltu:r•l de lat'lliço. 

,.io fl'l'rlllllt.• illat.ru""anto l'art:Lculal"., 
t1CRaOO GOKIOE Vfl%, bu111l1bô. ••Pal'a<Za 
Judic:l.:~~1"ellt.l, -P'I'•dr:Lo, doodclU•do "' 
C:Ldadt di C~t.al.lio~ Eatado a• Gô:a.la, Ofld• 
""" .. ,.ta.n~·-ríi"' ltu- fana""' Core11111 
.Joio t:erq11•1'1'• H•to., :i6,.. liil de DIU'I, 
'ortaQor da Colodula da ld111t.idada "• 
1 •• 1,.~66? 0 •~t~~•d1Eia pala i>SP~PR., • 
b.crtto 110 C:~~daat.-a Ql l'asaoa• F.ldc•• 
tio Hl.ntat•r:Lo da F'l>tlllda •ob o ·11 • 
.1118.,.ez,,.;n.zo,I:UELAI Cf'IRVRUIO H::ll:ti"R 
'"'11ilalro, casado, P1'of'eatlol", 
•OAlCUhdo "' cldad• da lr••Uh, 
Oiatrtto f'lderal, onda C.... retlid<f.,c::ia . .,, 
.Wllil QL Us. Co11;J. 3 0 Ca,... !1' 0 Lago $111, 
partador da e.d ... la d• 1d .. 11tlda<le a. 
to'tor.oo:a, .•KPtOd1da pela slôPI' R.J, • 
:bacr.lt.o no C:~~dast.ro d" ~'•••O<S>• F'ls:Lcaw. 
tio Mis1at6'do dio F11..:,.nda · •ob o •• 
028.39,.o1?~,.3Jfll'tl>IO TEIX!:lRI\ DURIIT't 1 
lll.,.sil,alro, casado, J\dyogltdo. do•:LcUiallo 
H C:idad• da 6oibsa. E•t•<I!..G• ~!!'o!L 

~a~ ta. 'l'aait'l••cla •• «va l04o., ••• 111., 
a.t.ro ... l. Por\.a<IOJ' "'"' ~ul• <I• 
ltlnt.tdtdo:o a. !r<Có.5'l'.6.. a~<pe•Uda .11•l~~> ~
eo. a :LaSe.,.ito • 110 C•d~tat.ro de P•••o•• 
Flalc:a• do Hi•1•t.•rio da F'a:O:•.,da .,b a "· 
00Zo7<C7.20l·'il'l 1 t111t1a.. • t.•O! ""'""" •.i 
.,IUat.o • cont.'l'&t.ado, .cos•t.tt.uir, os:a.,o da 
f'at4 coaat1t.u••. """ acc:LedaO:e por cot.aa 
U ... -.oa•abil:l.4a4a u,.it.a<l••• 1111e .~ 
'l"qar• p.too Decreto ne. 3.70iil. 4ot 10 d• 
.J••.•ira .,. 191'1", • 4•.,•:&.• d!'-cpoll~CI•• 
lect•la ,.,.., lha fof'&t"l: ljllic•-l•, •· 
"Pec:t•h,..,t., peha cllf~s"lll• · • 
eoad:lça.a ~"'• ..Wt..s • r..:ipi"CU::aJOe,.ta, •• 
eutor11•• • :~~c•it••• · 

~ ~ • .. ~~~t.u.u:~:;,nU:,. :11 ·~;g;~:~ç•ou:: 
.oc:.l•ch•d• JICW' cetas, 4e •••Pon•abUl<l•nl•·l:I.•U.ada, -cooo t'OI'Q 
• ••da Juridl.<oa 11a Cidaels 4e Cátal:le-GO., esot.a •• llvltl>idlt 
Jctw• l'lartal:lao, •• 1. 13':1:. • No••• S.nhora de F"'t.:i .. a, f'od~tndo 
abr:lr 011 f'..:har #:l11at•· • ot.~t.ro• a~tabala..::i .. e•t.os •• 
"uaJ..quar part.• do t•rrlttlrio "aclo.,al. por ato de """ 
g•rhc:ia "" por delibançlo 41 '1'0Ci01 qu" rapi'H~nt•• • 
-1or:La do capit.al •oo;hl a..aprovtçlio <lo Poder PóbU.co 
Coac;ad .. t.e .. 

cu\usuul 111 - Co•at.UIIida por Pruo de dt~raç(o •f-'r- -
fl1111do, a tooCill!dad! pod• .,,.,. d:Ls•<>lYida a 

qua1quar- t•IIIPO palo cot~sast.h•e"to do'!l -sbcia•~ ottserv:~~n<to·
"vaado d• ""a '111ssoluç:lio o~~s pr..::,.itos 11• L•t. e'IP,ac1f'i'"" 

Cl.ÁusUUl IV • O c:~~p:t.tal .ocbl tat;.:llloo.ent. .. 'lubtocrito i 
:t.nt.-gl':tlh:ado. 1111!'1te :~~t.o, - .. aua legal 

• eorr<int• do Pai• • de Cd t:z.soo.ooo,oo «!o:Je .. un6a• • 
o:t.toc.-nt<>s .. u . .çrt.~:ndo•l <11Yid~d.o •• l'2:.BOo <dou 01U • 
Qi.t.oc•""") cot•• no .,.,lar de J;~S l.ooo.:;oo u-,.,., fli.l 
'C'I'U-dO!) cad~ u"a~ • f'~U• d:l.•t.ribu1do ••tre 0'1 stlcloa da 
segu111t• for .. al 

•) -ao 1 stodo IUCARDO GCKI1lt UAZ. ?.4-80 ('llte 11111 
sa1sc•11taa • o:Lt.•nt.:~~> co\ls da CzS 1.000,0.0 
(tu~" ... 11 .:;'l'qza4o•>. 1111 valo!' t.otal de C.'* 
'1.6SO.ooo,oo (s•t.• ,.Hhlle• a ••!• .. •to. • 
a!Uit~ll .. u c:ru:udo·d J • 

c) .. ao at.cia fiRÉnJO TE:Ix'EI•" Oli.ARtt~ 2.S60 Cdua• ~ 
•U. • ""~•hasta• • ••n•nt::ol cot•• de C:zS ,1. 
1.ooo,oo ctn111 .. 11 e.r~tzadGto>, no valo .. to'lal 
ft czs Z.56o.ooo,oo (do:La "Uhõ1t11 • .. 
,._uishe•t.-oa • .... ,..at,a .. u i:tllzsdos)j 

• -R ,.,..po•sattllidade de cada sbc1o !las 
obri9l~~e• lts111111id1l!lo pola •oo:;i•dlld• -1.• lh1it.ada 11a f'ONU di ld. e>'-Yi da dbpoo&t.a no :trt. 2., 

t.a "1"•• do O•crsto ao 3.708~ O:le 10 4e J•a•iro d• 1?19, ll 
~fiCiort•ac:La t.ol.al do clpit'l socUol. 

- ft .oc:l. .. da<Íe • •d•lii:Lst.rada por u• di: .,..... 
a0c1G'I · 'ot:L•'t.as • o Stoc:io-GI~I'IIta -

•~:r. to e d-i•ai..,.l por d"Ub•r:r.J;:Iio d• sOcic• qv• npl'•-•
'--" • •a!Q'I'ho do ~~::r.pit.al ucial, •o q\1:111 tOf'l;oeta o uso da 
••aOflbaçlo wocia1 • • a ~•P""'e"'ta~So atiYa • p.autv• d• 
'IJOeil<lad• ..., .Jull:o ou "ora dela. 

u.Á.uSUUI !JII • - Os ad,.bht.r:i'itor-e: .. da w.oc:l..clada s•.,.lo\ 
b<o'a11lloJ'1,.Ga suot.os • sua i'"'"t.i4vra 110 

car'llo ap.tow .. ant1d11d1t ba"'•" l'ecebido outorga p.:~~ra .,.,..:;,..t,,.,. 
&a<o'..,:Lo;:a d• r•41odU'usCo ~o•ant.• pode"'• ocorrar •epo11 d• 
•PrO'o'adoa palo "oll"r PtJt.U'o toacedenta~. 

~ J). - f'lc• ele1 to para ·., cal' !I O d• 56~1-
'flareat.l' o cat.i,.t.a I!!CAROO GO!t10E: 1/AZ, 

llllU• ••rt &>l:ifl~•a de pr~ta~ Clll('lo de 'l"aique!" e•pi'Cia '"'"' 
••l"••t.ia da au•.ga•t.Jio •. 

' . 
-· 11' soc:Íada4a ••r:t obrlg•torh-at.e '""-

-•tan ,..to ,86C:t~ 
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., -- ...,.._ - at.o. .... COIIIIL:lt.lb- •r-:l••
~ .,.,. • -.oci.H•<II•# t.st• c- ._._ ... "'• 
............. _., sssullçlo 4N c:Oaf'lss.IG olle 
~I.Yi<lla da ,qu•lqu•r aetut•ZIIJ •'d••••• .. ._.0 eu aval 4• IIÇIItSII Pt'OOllllsOr:L.o 11 
cll~"' -lsslo, •coite, •"dosso 01.1 SYIIl 
.. crHU4 411 q..,alqv•r 1111\UI'IIZIIf 

tl - _. .~ 4e ,.utt..çfo QU axoaerac.lo d• obri
•• ,. ... fia urce.troe '""'" co• a .ociodsda, 

a) - ... atcHI •• all•••clo fio befls 1ot6Yels ou do 
.,aJcuar to- :hotegr:~~do 110 atlYO par•ana11t;._. 
fia sociadsdo, ball •••ifl 1111 COIIIILltui.C:IO da 
.. _ roais eollre O. tto•• aqui 
..,.Cif'1C11ollh,.l 11• 

Al - _. a~ <lo coast.lt.utçl"o do ProCUI'lldOr-, 
...., ... tnoasUotros ••t.o•, acpecif'icados .P• 
IJOdono- Collf'-ld..-. a o ..., t.arooo, •o• 
f.ast ..... -•t•• elo ... ,.doto, e><cat.o •• 
~-stituiçlo d• prD(.tn•sdo,.•• cooo os podar•• 
ta t:Uusub -ad Judicia-, que poder' ••r 
cototar:l.do -. .. t.•rt~o. 

a:M.tu )CI - ft ' soc:ie.t:aod• p:aognl. :aoo Sóc:io-O•r••t.• V'lll 
· .._ • ..,.açfo ••n•al, cuJo valor ••r' 

f'la.. ~ 1111-:l.sl"o da fl•••,.bllld,a IJ•ral, •lo pod•ado• 
-t....-...11 t.e,. o ,.,... Yalo,. t.ot.al •><.:ed•r :aoo li.,it.• ,.,.,:~,..., 
,....llit.tdo p•l• legisl:aoç:S:a da loopa.t.o d• ll ... da p•r• d•tJu.o da 
~ .... ~as O.r•:ts-. 

G.Íiuluul :rn - i •ltPr-.u .. ••t. "•d•d• a uttU .. çJo da 
. d•ncuo:l.naç.lo soc:ial d:ao scc:i•d•d•. •• qual-

...,. •~k:l.e ... tr••hg aos ••us int•r••.:•• 11oc:hss. • •"P•
cllll-•W •• -..qu••• aYa~s. •udosr;os ou outr• qualquer 
.,..,.. tle aara11tia, sob p•n• 4• r•sponubil:l.lf.ld• c1Yil' • 
cPlalsal tllos .OC:ios cot.ista• que o i'i~•n·••· 

Cl:MMUI.A :KUI . - Soo,ent.:co .. pr.Y1JI autoriz~· ~· ' 
· . blfJa G•ral, ;. 110c;~•dad• po r'. '~• · 

.. •tpotecat' ·tl•n• b•óY•is, tranc.l•rif' ou .c:• , ohÜ " ou 
ietllireta,.,•nt••• •• •ua• conc•••6e• ou p•r,.is•~ para a 
.-cuçlo d• ·-.r.,:l.ços d• rad:l.odif'u•lo, ... P•"""" ou .,.,,. -.u ... llçlo tiducUrh os b•ns soc:1ds vinculados a e><ploraçlc 
,....,.. outor.a••· oD•d•cllf•s a• pr•scri,;O•s l•e~a:Ls • 
..... la-.tares .. 

a..iuatLft XV - O IIIU•dt'o d• f'u•eioR:i!'ios 4a ....:iedade • 

- ..... ao -•os,. •• ::u;::.:~:!~;:"~!·~~·::o:: b~:~!:~"o;: 
""'"•lh•d""•s •acto~a.is. ' ·-~XVI - Para os C"argos G• loc:ut.or.s. ""'tores e 

•11ca!'rfl'g11das G:as ~nstalaça.s. •l•t.!':l.eas .,._.q ••rl'o"'aof,.tt1Gol br:asil•iro•• ' 

• CUilJ8liUI XVU -, ft so~::l•d•d•, por Sltws sócios, Qb,.ig•-•• a 
, C'41.,prir rigorosaAC!'nt• •• 1•'•• r•gul:ao.,•JI-

..._ • f.•struc~•• •••,.ada• do l'od•r f'Oblico C011c:•d•nt• 
'Wf.g .. t... 01.1 4U• Y•ahafl a vig•r, r•f'•~••i-•s a radlod:l.f'us:lo. ' . . 
~ ,Xl/lU - .Rs cotas r•pr•••lotat.1Ya• do c;apihl 

social """ i'h1lie11~ve1s e :I.IICaucio•a ... is 
llllf.ret.a ou bdir.•ta .. •at.• a ••t.rugei!'oa. ~ p•~•oa~ Ju!'14lcas: 

a.ftUSUUil Xl)C , - N•ll'bu•a dt.af'açfo cost.rat.ull pod•r:i ••r 
!'•aU;~:ada •• ,. Pf>•via aut.or1z1.;fo do 

tstsf.s~ria 4•• ea..u.:Lc,çO••, apõs fl•-r , •nUd:aod• rorc•b.ido 
.. $Grfj'a ,.,.. •~<SCutar ••rY1J;a dfl' !'a•UD<flfusso. , . 
~ :0: - llhl cotas sfo •-hat.:I.Ylls • illd:l.v:I.111Y•i• 

• .,. r•l•c:ra t soc1-.tad•, .qu• 1•ra cad• u,.. 
Hlas r.c .. ll.ce ap• .. • u• claico proprt.t.ario. 

ct.Ítuauut XXIII ... C. sócios, •• f'rc.orc.ro ti• suas caias, 
, wr•a ll'r•f'•r••sl•, ... lgu>014•ol• 4• .,.,•41-

ç&la • •••ruada o U"'lt.• 11'1 cl:l.u1uls ••ouht•, p•r• ad~u.i
t':l.f' -· Cot.aS do 116C::I.O" C<td•at•• COIICOf'!' .. dO COOI ast!'&JihM • 
•ac:l..,ada. 

c:t.ftusuu. XlCJV - O •ttc.:l.a cede,.t.• c-"1cer:i • saci•d'•d'•• 
at.!'av•• .,, ••r•nc:i•, • •os de•a.ts •Oc::l.o•, • •~o~• iat.aonçlo d'e c•d•" as suas eot.•• gu parte lf•l•s, 

f.ll!diiC:IIIIdCI o pr~o pr•LeRdido • as d.,,.•is condiç~s pa!'a a 
c••alo ttxasdo pr11zo .. ~o i•far:l.or a 30 (t!'iflt.a) cflas, para 
,..,. ••J• •-rc:l.do o dirai'L.o 4• pr•f'•r••ci• aq11:L P":•v:l.sto. 

CLÁu&UI.fl XXU -O p!'et;:u da .c:ad• ce~t.a, para •f'•ltu d• 1111a 
aquis:l.t;:lo p•los aoc:r.-. fti:o ultrap•••llrll 

• •-u valO!' patf"ifiOIIilll, e ••,. qu• •• as••I;IU!'• 11 •l•• e 
illl:ll'llit.o 4• pra.,•r•llef.a '"" .... pr•ça, alo pod•r:l. haW!' 
c .. slo a ••tt.!'•llbo• .. 

CLÁusUlA XXVI - Nlo fla.,..rt qual<tua,. r••t!'içfo • c•sslo • 
, traasi'•r•nc:l.a d• eot.aa ""'L,.. os sõc:ios, 

••l.YO os, u .. t .... es,hbwlaCiáO'IO palo GoY•rno F'•deral 

CLHqsu.t.R XXYll - R soc:i•dad• .,,., s• dh•olyera P•l• 
r•t.:l.rad>O, fiOrt.•, hterd:l.ç:Jo 0<1 S••b:l.11 a· 

c;Jo 'd•, qualqu.,r doa sOe; :los eotist•s • qualt~u•!' out.. 
s.it.UJit;:l"o qua iflpliqu• sua d:l.•aol'ljçlo. 

ct.ÂUSULR ,XXI.Illt - Oa ha.,.,.,.... do sócio dist.rat.a11t•, dos 
hC!rda:l.r..,. · do •0.::1o pr•-..oll'"to dos 

:IJitarlfitos ou holbilibdgs s•rio apur.ados a b•sa d• balaflçO 
•sp•c_ial. l...,a,.Lado 110• 60 ('l:ass•RLa) dhs qua •• W&'iJLiir•• 
ao pC!'diáo d• •Uat.ratCI parcial, da .. ort• ou d• ••nt.••c• 
4eclar:aot0r:l.• d:ao intardit;:.iCI. • al!r!o pa<;~CI" ""' P"'IZCI d• Z4 
(v111t• • quaLro) ,..,ses co .. tados da d1ta da . c:orr••PCindaJit. 
alt•,.açlo do Contrato soc:i•l, .,., P!'••t•.;6•s .,.,.sala :l.çouais ,. 
•"'õ•s•.:l.vaa,. acr.ac:ldas dos Ju!'os·l•gais. · 

a.ÁusULR XXIX - Ro c:6nJu11• sobr•yiv..,t• • 11011 l'l•r<l•iros 
n•c•••:lrlow, ••ior.,s • Clp•z•• .fic:a 

assa11ur11do o lfireit.o "• participar lf11 ,Cic;:l.•d•d•, su('•d•l'ldo 
ao •Oc1o pra-ooorto., d•sde qu• ••..1• 01:111if'C!'•tad" •••" inLaRÇio 
11011 d• .. als aOC1ot., dC!'ntro d• 30 Ct.r1Rta) di:;os da gc:orr•I'ICia 
do Obito •uc•dido • h,.,ia ap!'o....,ç:lo dos sócios • lfo 1"'011.,. 
.,(lblico ~o•c•d••t.•.. -

aJiLJSULR XXX - E• C:!"WO 'd• lfis•e~:tut;::fo da~·;{.~ 
dC!'Hbe!'a.;S'o da A:n.,.,.blot'H' a 

contr•rio. o Bócio-Ger•nta 11•t.i o ll.quidant•, cab,......!iofr.J. • 
rep•••~""taç:Jo d1 •ociN;tdC!', at.iYa a p•ssiY:a .. •nt. 0 '-"'.,, izo 
ou fora del•• 

ÇLÁvsULn XXXI - O ano c:l.v:U. ~in1:ldlra ccot o no f'.:l.sc•l, 
ou ••Ja, de t. de Ja••iro a 81 <~• 

d•z..,.bt'O d• c•da •ao, dat• ... qua ••r:t l•vado a •f•iie o 
balanço g•ral 4o a"tivo • Pl1111ivo 4a soc:l .. d:ad•- r 

aittJSUt.R XXXU - Oo r•sult.1d0 do ..,...rcie:I.O s•!'llo dHua1-
da•, ant•• d• .qualqu•r part~c;1paçlo~ os 

pr•Ju'l~os acu""'lados e • pre~vislo par• o ! .. posto sobre a ... .., .. 
CÚ!usUL.R XXX!IJ -O p!'•Juh:G do ...... c:ic:io s•r:t e~brigat.o-

• !'ill<ll'!'t• atlsa .. vido p•lo• lucro•~ P•l•• 
.. _ • .,.....,. d• luc,.oa • p•l• ........ ..,a l•o•l, 11•••• orá•"'· 

CLÍ!usut.fl ·XXXIV -Do luCO'o liquido do •><•rc:lc:io, :n: (ci•c:o 
po!' e•nt.ol s•r•o aplicados, ant..s d• 

qu11lqUII'!' out.ra dost-in:açSo, "' C<ln*tituiçlo d• Ufl kFvndo d• 
ll•••rv•-. 4u• 111-o .,.c;..:~,. .. a d• 20X (Yint. por c•nt.o) do 
caplt.al soctll. ' 

CLÁusuLA lCXXV ·- O Fuado <I• 'R•••r..,.. ter• . por f'hllid•d• 
as-gur•r a 1nL•oridade do c•plt•l soc:lal 

• ...... ,,. pod•!'ã ser utilizado par• au,.•nto dest• ' • 
.co..p•fl•a(:IO d• pr•Julzo. 

a.itusut.R XXXVII - O ·ID.ldCI -qu• •Mh:t.:l.,., ap6s a ob••rvt.,c:ia 
do disposto n•s clit~•ul•• ant.•t'lor .... 

_,., dl•trUouldo 110a s6cioll, 1111 propCirçiCI d• au•• cotas. 
0 Pocl•a4o .,., .. ~ ••t.f'ataato, lf•Ub•"•" pe1r u .. li .. tdlld•, • ~u• -J• Allllt:l.do. ao todo du - pnts, ... COllt.• d• -Lucr- •• 

av-., ....... M ou ,.._lr'vado,para o au-•to de eapital. 
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"a.ftusuut XXXIX - fl c•d• c:et.• c:orrespaMie Ul'l vo\o ••• 
ti«,~• o::al•Uv••· 

cuWsut,11 "XL 

'c.•"·-' soc:t.a1. 

- 111 "-•••t~l•t• tl•r•l ••r:l pr.-sitUda tiO'" ll"' 
fio• •oct.o., ••colhido pela ••io .. t• fio 

a.ftusut..ft lCL1 - O 111St.ru .. e"t.o ti• •t·h,..çlo do co11t.r•to 
•oc:illl •erto •••lnado ntoe:es•:ori•.,•nte po1' 

.OC:Lo• o~~u• r,.pret~ent,HI • "'"torta do captt.•l •oci•l, • 
••-t~.do •Ocio Glverv•t~t.e ou •u••nt.•. co'"'t.""' do 11\atrufl•"t.Q 
4• atter•ç"o •••• c;ir<ufl•t.:lnc:la. P•"• •f•~to de •rctuiv;,.on
t.e •o 61'gio pCiblh:o c:ol'lpet.•11t.• • .... ,;:alva dos d1r•it.o• do• 

'"'-"••••do•: 

~ xt.n· • - O 11okio que nlo co,u:ortlar c.:afll 4u•lo<~•r 
•lt...-11<;1~;~ f•tt.• n••t• it~•t.,,.u,..,.t.o. 

M•f:l••U 4e11ber•c:lo •• 'IOC.lo• q:Y• r•preunt.•• a ••io1'1' do 
.c•lll1'-'lol •Qei•l. ••t~if"e•hd• 110s t. ..... .,,. da• cUusula• 
•iWrtor... pool•r4 optu• •nt.rlt <:<!At.huar "" sact•ll•d• 
.OC.I.f1c11d•• ou olleh r•t.U·•"~.,.• ,..,. qij• •• di~aolv:~> • 
~letfadlll'. recatle,do slt\l c:apit•l • lucl'o•~ de Coftfar•td:aot• 
CM • C:l'"'• ... l• XX\1111 d•at.e 1ast.r~o~ .. ••'lt.o. 

~ ·nnt· - r; ...c:o .. t..ectlfo •o• •Oci'o• qu• re-pr•..,.,t._ 
· • ••larh do capital 'ICICial "' d1.reho 11• 

•"-"• _.h,abt •lt.er•clio co,.t.rat.uat, a •Kc:lu•to do .oc:lo 
f'-l•- eou c•lpa4o d• 11nve vlah,&o do• d•v•r•• 
....-~..u~. 

- Co••tlf•f'•-•• sn.,. vioh.çlõo do• d'ev•r•• 
•••oc:t.aUvo• p•r;• o•. ei'dt.os da c:llu•~o~.ho 

O:I:J ... hlt•f' pol' 3 (t.1'•'1l' v•z:•• •eguid••• •
. .lu•t.tf'1cat.1va pa'l' e11crJto. as •••e•bl•U•• ..... 1., 

03) - t.or••r-.• tnc:•pu:. 111'Lot1'di'\.o ou :laabtU
\a.llol. 

0:..) ... lllec:•U• da cortfhllça do• Ótltros a6eios P"" 
ta ... lY11bU1d•ll•• (Uifl• •u••n.::i• P"Olo"ga

oCa CIU p::n'~ lUflllr ine~· .,.· :5~o.' 
••1'pet1'aç:lo d• crb••. • •n•dut.~--des
tr6<1:Lt.Q0 in1":L"~"• "'"" o o~.,,.• i• "'b<::L<>•• 
'1'0YOC::I.ç3o dfl' dhc::Ord • ••t.re •le•, 
CJ•sht•Hgilncia cont.:Ln\uodi • <:~utro• f•t.oa 
1n:Uog<a1 

05') - fn:•r c:cmc:crr4no::h desl••l III •oc:1e<l:od•, 

~) - •gh· 01;1 o .. it.ir-te d• t.1l -ror•:o que pt:~s•"' 
coloc::o!' a •oc::L•d•d• .... •ít.u•~So d• 
ilega11dade ou :Lrrc:Siu~:OT"id:o~•. -au que 
po .. a i•portu bfn~io ~ leghh<;:~o d• 
radiod.lfu•~o. ou n~o a~endl,.ent.o a. eK:L
I!It<~c.t.•• ror,.ul"'lodu pdo Pod•r PtiOtiO::o 
Conc•d•nte, •• 

07) - 001i.t.1" • •od.•d•d• a prtt.tca d• e,.i•• 01.1 
oO:OIIt.,.•Y•n-çio .qu.,. o inlb1lit.• .P•"• 11 pr•

t.:Lca do co .. lll1'<:io. 

... •\:1.-.!id•d•s d• st:oci•dUI• 
dat• da •••tllattJra do 

~" XL.YIII - h•lqu•r •<;Ca .-u•4••• •••t.• cnat.Pat.o -• 
,.\"opost.a •o F'OI'o ·« .. ta CoiUI.-c:•. •u• l'.t.c-• 

•l•U.o. lf•t'd• J'• • qu•lqu•r outtoo qu• \M~h• oU Ye•h• • ....,. 
tl1.-e:I.\CI 0 ,o1' "•:L• fl\"lvU•ghdo qu• •o•~ ""• 

CÚiusUUt Xl.1X - 11. Socie4ad•• ob~oe\"'Y•<fo• - er1Ur.t- A 
••e•••:Ldada. int.er•••• 011 c:o•,...•J.••c:L• 

p.-(lpru. ,ode\"' t.r•ll•forOI•t"-11• - out.ro \iPG .Juf'l4tco~~ •• 
~1•d•4•. •d•quado l •>~•c;Uçlo do. ••rvico ta•UtJãitudo. 

Ct.RU.• SUU'I l. - 0• C••oilt 1110 pt"•vil't:~~ · •"' ··~-
\ru••t~t.o ""rio 1'•solv:L d• •c~ .. , c:._ 

dl•posiUvo• q~• "•Sf"lilt'l o olvno:io"a"ellt.o • ~ooelH•If•• ,._ 
cot••• cf• 1'<1'1!1ponsabil1dad• l:I.01:Ltad•• p•lo• qu~~oia • 
so.:J.•d•d• •e 1'e~erl, • P•la ~•gisJaçSo 4U• .:ltsctplbos • 
•-et~çl11 elo• ••rv:tços d• f'"!die~dU'v•lo. 

• 1!:~ • •••1•. por •• •cll•r•" Jud•o• • co•"t.l'.-
'tado•. •••1••• o ""••••t.• "" (15 (c:l.qeo) vlas d• t"u•l tttoP. • 
f'o""" • par• o ... ,.,.o ·•fei't.o, dat!.log1'1fadaa. •tt ••.,•r•tt de 
0'9' biWe) (olha•. o q,1.1::"11 Udo • 'l!ehado eÕ11.f01'"'• •s•.t..,. 
J<111ta .. •nt.• co10 •• 'l;~t~,.unl\u, p'~"•••flch:l.s 11ba1!CO. p.-..a que 
•! pl'odl.l:u~ as •f'eita• legaia~ 

Mtxo zv 

l ~. IllSioi.SI:USSOR 

LT- f':obt-ieant.ou LYS ELf;TROOit: LTDfl. 

1.2 - t.:l.po ·~CIU oo~:~delo1 RV • 2 kU - V 

Z - fl.tSltl:la 11UU101QU:Z:E 

2.1 - f'ab .. tcant.• L'I'S El..E'fRO!iiC LT()A 

,:no - ' - o• - o2 

l'ELE!JlSI'IO PIRfiPITINClA LTDR 
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~, .. ,.d .... cla a propone•t. qula pod•ro•o ta•tru
.._.. 4• ojfec:i•tv• 111.,1u6nc:U 1111 opidlo pCiblt.::• ... ,. a Ccuou
•t.uçla Social •• radlodll'u'l'la. .. ... 1 ... "" de 11011• • ioo·•~•"'• 
• taX..,.iaSao~ coll.c:t.•ntizou-se da intiooa ,.l!lllçlo d••t• coA 
..... e proc: .... sg de .. odernt.:uo;:So que ,.odif'iCCitl e Ye10 t.rll1111f'O
-••• coat.iiiUaoo.y~te a "'"'ndo, no••• J'.U.ria, !lo••• •oc:Ledad• 
- - t.ellPo r•htl.,.•ellt• curto, "• por .i.lllo0 clec:Ldt.u CCI11-
corru ao """•••"• Edital.. • 

"••iJ~~, ~ "" .,..,.~ produ<~tlr u ... pf'ogra .. a.;:fo, alo 
....-a• ,coooo u•• lor•a de vt~icul!lr' · conteOdo, .,.,. 
!fPillcipaloo•llte Cc!ooo .,,.. •ov• t.•c•ic• de 1"ff1.&11t'-r· uooa 
•i•t..oo•t.ica d• elefOentos dH'u•or•• da cu\ bra•Ueu•a 

~~·d:,.t;o "::":;;;:,:~ .. =~~~~:., d:. !::;:t;~:~~,:~!!~:•l; 
.. 1slaal1Cad• .. 

t1 ... t.11 far••• 11 ent.1d11de •••uMtra u"'11 at.it.vde 
,...,.OIIsllv•l dhnt.• da s•rvio;:o, c•so lh'!' ,..j. out.org11da, p•r• 
atiUz,~lo coooo ill•t.ru.,•nt.o "" su11 alh •iglltif':Lcao;:.io d• 
•i•""'*dora • lfii'UIIDI'11 d• "'"'" culWr11 otu• JA 11:10 pod• ?•r 
41si•ic• ••• o ••u conctll''lllil~ 

r'lll' gut.ro lado~ ;t.a .. b._ hA d11 •ncarar ·,. t.•l•visolo 
•Jet.:Lv•••at. coooo u• •l•"•Mo baslco d11 11t.11al •t.apa de 
c:•Jt.uf'11 hu10ana no sent.:Ldo do d11S1111VOlvi••nt'a qu• • u• at.o d• 
w•t.•d• col•U""• · 11 eM':I.g:Lr urge~~tt.• Ult•gra~So de t.oda • 
~l11ç:la no esf'arço par.11 ak.-aça~loo 

Tendo - vi11t.11 que' o d•••nYalvi•tmto, P111'11 '11111' 

::kr:~:::~· :~::~!: ~= ::~~~~i:: .. :e.d: :~=~~; .. :~ qu:s::;: 
l•f'o1'"'11d:ll • coao.,::i•Rt.i:ca<h d11 ,..,..,.,. P"ollle .. as. be" co"'o 
illl&.,ca.h 11 resol.,.•las. tr11ç.1 -~~• •st>oo;:o .:le progr••a
~lol 

I - IDUCftTlVR 

(a ha'I'Ar:Los Yilll"hdo• r••eryad'" a progra••• 
Nuc•c:Loll11:Ls, est:ob•lecido • 1011 01Cid11l:Ldad.,. do 
!lll'to 16 e seus parllgratos do Oecr•to-le:L 2:36, 
1111. D d• f'...,•r•iro d11 1967• • Portn•ia 
111t111"01ialst•rhl na. 568, de 21 d• outubro de 
19800 Yiwando a 11uprir 11 def'asagc• 11><i'S'til'ntc 
•o •J.•t••• l'•presrntado pCilo lndic• de 
.SC:ehr:ldade e P•l• eY:aslo prod<ut:Lda peh> 
Cl'esc:h•••to da populaç:io, •otPr•gando u• 

slst.e .. , educ·d~.::«tc:r~ t•c:•ologt.a 
.. lrl?bndo t.r••~·· a ""~ --

., TY - didAt:lca. ·t.rat~••:Ltindo pl'ogra,.•ç:lo 

, =~~!~;cl.i:~•d•~:!'do tala -!:o :~:ri~~!: 
•I'O!IJr•- corr•spo11de a' u•a iliula d• e11•tno 
C011Wftt:: iaaalJ 

~) TY- ittstrue:Lapal, t.r1111SOiitlndd pragra01.11S 
é•atrada 110 s:Lt11.,11 coaveacl.oa:;~~l d• t!11Sillo 
co'"' acndltar dld:lotico audiaYi:Sual, qu• o 
pl'of'essor utiliza 1111 sua a1.1la p:ora 
ellr:Lqu.cer, ilustrar, d••onstrar ou 
aotivar o asaunto que ••t.ã t.rans•it.indOJ .. 

C) TV- cult.ur11l, tr.-ns,.i.tindo ·asSunto f'11la
c:Loaados co,. conhO!c:i••ntos garais, ,.,.,. 

4 pr.ocupaç:lo'cllrr:Lcubr rlg:Lda. 

Pan ot& f'ins, 11 E"'hsor11 f'ir .. ar:a Caftv0nio ca111 
1sat.ltuio;:lles d• ensh•o, part.leuhr .. ant• co• 111 red• of'ic:i:ol, 
••r• a •anutrnç:lo d•s••s progra .. aa educativo•· dUrios, 
,...t.i11'!1dos t11,.,b.,,. • f\inistrar cursas d. 1o. • 2o. graus, ou 
COlOCatldO :11 dls.po:Siç"'o d111qu11bs r"llt.idad•s, •sp:oo;:ow p:.ra a 
f'ft1ipç:lo da progr•••• ond• as .,.,ti,.as i~>!ftit.-uiç6•s t11r:lo 
psrtic:lpaç:lo at.iva atravll!s d• ot11str••. • a~unos, para 
·~lo do dcf~nuo1Y101•nto :lnt•l•ctual, cult.llral, c.S.Yico • 
Mral 6o põblico t•l•:~.peet.ador. 

11 - aiOT1C10SR E 1Hf0RIIATIUB 

c-pr•end•ndo t•J.eJarn.-la dUr:Lo• co .. duraçlo 
1d11l•• d• 30 "inutos cad11 "'"· ale cl• r•t.<tnha 
IU>t!c:losa • lni'or01atiYI dos f'atoa .. at• 
l...,orta~tt•tõ do dia no f'ais~ 110 •><t-:rtor e n• 
10C•lld11dll. 

O t.r•\•.,.•nt'o d'IS ngt.1cias incluirll •at•r:Lal 
lle arquiYa.,.ent.o e r•portag•n• 11specla:Ls, d• 
~O qu•~ .llof.,., do f'ato e do 'IC011teci .. ento •• 

~,.•:...!•~::::~t!d~;;: .. ~:~:~==~ tnf'or,.açou 

· .. ,_ •l.•u~ th•l• •• calf• 111rotr•... ..,.so 
...,_,...... ••. aot,c:l.as JecaAs. ,....,..u • 

..t••or• ••l,cton•r IIII••~• •• aaU.ct•• 111111 ll:le 
•q<lelas q<~• _r.,ç•• ~~;~" tr•ta-•te _,. 
d•Uca4o. 

UTJLIOROE POILtCA, 94nero IIOQI'•al111111t.e au•eat.e 
... rv. ine:luirJ. 1nror ... ,.o •• •abr• o• pr:l•c1-
11111iS. prCI!fr'110111S o:;ulturah • co-ntSr:Lo• llll• 
•"'•ana. aU1'" d• outras iflf'or•aç.!le• d•· :Lnt.e
r••••• d•sd• o 11111t;uo•11to d11 Uuros at• • 
pr•v1wlo do te .. po ou qua11clo r•quisitadow •-• 
horar:Lo• P•los Pod•r•s PObUcos~ 

V - CUL TllltAL. 

...... 
li) .:!:!~~da~:ihr brUil•h·• us squJ..tes 

1 > progra1011 'lleooallal sobl"11 art.lst.a Pàtroia 

~~::po:it:~:.~ -=·~~r.:;,.1!;st::~~;!f:::> 
lllb~lc:•• report.ag•as1 • 

lU "" pragr.111111 Yar:Lado sobre 11 t~da:Lc .. 
brawU•tra d• todos os t1101pos 1 

d) 'llrt• Jo"•• =-41'•se"ll~ criaç&•• 
JoYen• nos div•r•os ca .. pos da arte •. 

GatES Nf'CIOHAIS EH VIDEOTRPE 

•• 

a) stor:L~ Juv•n:Ll trata .. do d" as:Suntos :od•qu•
do• a f'abuo p(iblica :;~~ qu• t;G- d•stin• os 
f'il••s d• f':l.co;:lo p1r11 o pOblico Jove• 1 

S) f'il01•S 1111C:I.01111iSJ 

b) co•6•:1i•• • p•ç:•• Joeos.s, 

c> f'ih111'11 cl:hsicos d• art• d.n•••t.agr~f'lc;a 
Ua:ly•r••l• 

d) f'U.,•• d• aveat.urasf 

e) fll,.•• d• f:Lcçlo, 

f') f:Ll.,•s c:L•IItif':Lcos~· 

Tf.:Ul'EÇftS. 

P111'S o ••r-tqu•c::l•••to cultural.llfo. pC'IIIollcel 

•J Wl.t.ntl'•' 
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OJYElTIM:MTOI 

•) •• •~;~ 1Ut.Orla - 11••tiuat1111 • "••P"t.••• .... " .. ,_ .. ~, 
"' 4.ol'tlll:l0• JUV.fthl 

'4) ... al't."t 

•) 'fU.M4 4e aa1••1õllia ••l•c::loucto•• 

., o;era•, 
ltl· esp.-t.t.culoe '11• da•ç• cl.l'll•:Lca • .olllle!'fla' 

c:)t.alt.t.. 

t.laborau~••• dest.a ~ .... .._. UOUI "'Pid• p-:_a~ar•.,.•çAo,• 
• ••r •l'r:l.lltÓf'aáll ca•o a a111t.ida<l11 .... .,,.. a "" ~·t.••phd:t co"" 
• ~•c•s•lio fio •••Yit::l:l• 

... ~Ao 
Eiw Seatu:u· Mh:l.st.l'o. o ~v• a tloeiadadll 

'"t..,..de reaÍ.:Lzar co,. •11f'aae na •at.ret.t.il OC:Ofla>oe~o •ntre 
• lllllre:Lto a libardad• a a dever da reapa11~atuUdada, 
lttll .,u eo<~pa11h0 COII'Ilt.ant.a de aprifiOl'tiPielltO d• Un;n:Lc:a • 
111111 ap•u•f'lli~o•••nto •t.lco, Yal• dizo:l',,de illt.ag.raçlo na 
co'lsc:i•ncia III• SIIIU papal no co .. plel<o co..ut~it.ár:Lo. 

f(fts aa f'undalfot'ea of••bl Cnt.ldad•• ••~•1110• c:art.o• 
IIII• que a i ... t.alaçto da -iaSCir:ll · t~est.• loc;oHd:ood• 
.. ., ... s.at.ar• flllh: u• fl1orCI3 tots\.Ot:I.CO 11l;l •'"'- q.-rw<tlYift•llt.O. 

tlabeAOa da gl'"a•'ll•t• • da tti'IIPQII11õabil.l<la4• qu• no• 
""' cGt~~lada, ca,ao -nnajlla• a ••r !::ODt.~lado• eo10 • 
eq\.Qt(la ,ar u~EKa., conf'or•• ••psra•os. 

ft f'btaçlo ,{o no-"' • Urra,. a 't.raa•"'i•s:lo d• 
c .. h.c:t•a•to• •••icCI•~ o i11cant.ivo ao ot.i"'i"t•o • ao 

t:!t~~t::; -\od::•P:;~ .. !:O ::!!:;d!~::~ .. *: •• le;~;.ta; 
hesfas .ta 'olh•!"o da """PQSSab:Ll:Lo:ladas qu-. aguardll• o• qua 
•..-'t.e'lld•"'"antragat-• • '"dila t.arat• d• •••c:uçliQ do tl'li'Yiça. 

ista- coa-"Ci••t.•• o:l••t• l'tltlpGa•ablll.<;lad~. 
_...,arlldCK para ~ CU"'PI'i-•to da•t• 11.1.1• Julg11..,os ••r ""' 
llfev•t ci.,.ieo• 

CIIITEJJOS ptEFEII.ENClR,Ul 

Esta C111.lct.•d•• abJat.i.,.all.dCI 11ar 
hltlclolla~a p,alo "la'l.st•I'Lo 'cas Coftun:Lcas:llas, .,.,acut.ar• o 
.. rvlço da Y'adl.odl.f'ut:lo dlt solls • i••ç•u.-lal•vislo, · 11•!11ta 
clda4•~ ns -lho!'•• c:oalii:I.Ç!Ia• pravlstas palo ·. Pod•" 
Cor.c•dsnt•• Procurou atsad•r. d••trq uo posslv•l, a todo• as 
c:a:ITEII:lCIS ,Rf'FCifCNCUUS. cont~tallk• oda coacCirY'•ac:la,. l'ls"i" .. _, .. 

1 . ." r.r-f.u ·• c.Ollst.f.t.uiçl'a da Soc(•d•d• pot' sócio• 
.... - 11111••• .u• tot.d1dad• t~lo •atur;ais J:IU do•icJ.lJ.ada" 
...... Mll.•idpicf. 

1:. .. •• v:Lu 11•• pPO!IPII••çlo b'•tc::• "u• vis'a • 
•t..•~•"~ pl•••;.•""•• • f'illalldalla d<i sel'viÇ<I praviat;a IIO 
a-iula~t .. te do.. 3•t-vtç011 d1t h4'1~U'((t:toa 

lo p~· a S:••"tt~l•çlo o o IIIISO od• ~Ulp .... \os. 
••••Al•tlor • '" _....,.1•1 llf•· .... uul:l.o 11• ~•lloricaç•o 100 X 
•a>do••ll 

olllo CO..!'IWOII U•ll pl••• ~•P•c.t41ado l'i•a•.::•lr• pu·a 
O ...,_rotlftlllboasto. 

al ltt..,dar'• ""' 60% do t~o d• sua Pt'Ggra 01aç:IQ 
lft.b·:La a t•••'!loo autot'•• o • in~r~tratoc 
a:aeiiiUIIIIh.. rot~p•it.a11do a,: cfH"•rao:u;t.aça .. ., 
••oiaaa:Ls dll! .::ultura bras:LJair:a • proeur••da 
f'obc.i:<lll'-ln. •• s•u 11rOpt':I.O ca .. t.a>ttOJ 

llol Rt.iir)l._.... .,. sx do t.-.,;oo d• ""-• p.ro1fr•,.aç;J0 •U"':l• a irf'adiaç:ao d• ..,. • ..,içCI •oU.::i<t"'o 
4Jr~--:-_tCIJ 

C) ft~'lf•t* O OVtlllt.O. N•to <lo ~•"VV! de su• 
Pt'ODY'1110açi"t:t d:l.;bill a i'l'rllodlao;t:o d• uhl.td•d• 
;~~!~~. ::uc!:~:!~~ nottcia~:.o do GCIYII'no • 

CVU1JUl10 ~.UClill 

_!l_l~Y!,~j~l'\!.!9~t..~1iii<L 1_~ 

four toste .1nstr-rrto part.h:ular, .lo:O:tl 4a Roetu. Rib~Sro D1~l& bUt.UeJ: 
tOo t:l$t1Uo, IIIÓ'f09U.I;Í0 0 tt'!õic:ll:'l\tlt t' Qot~~i~;:UiÍ.dc, 11. Ruôil. l<'(I-.A ~ 9~ - $e~ 
tot Sul ~ Co.i.SI'dl.I-"C-.., cttl tel::-" d~· iiiJto;Utlil(ll!' 11111' ~.tln! SSP/Co .; é;~· 
1'1~ CI02 •. 7&1.8!1'h')1> tltiivlo ~;.._,t»..t:l flach<~ l'et"reic~~: L:l:•a, bJ:us.Sle!:ro Cio 

s•Cio, fl!:tiQC~hdro, rt~;idt'flt.t e á{lo.l~Uj•óo t. 11 ... 1"'- nl' 634 - 21' .;dlll; 
St't.OJ M:~olis.U - Coi:in;l•-oo., CIIITt~ira de ictenUdaáe "' •79.320 .S.SP/to 

c cPf" ntJ 0SS1'.4156.l1 1-s-1; ccnstit.,e~t~ a socied,ae por eatlll:t Cle l'l"!:PO~'~*• 

tt1li011dll: 11•i'Lada, sot. :i. detlo~~:inaç!io oc Tclevi_s.lio P.lan~;tllo ~ Lb:llo: 

t"OIII a flnalida:::l; à c txt:.."'tJtar 0$. serviço:t dt :.atl~ot;!j fus.io de aco~ ~o 
Art. 3' P'::r4g:llfo 1l'- !Jec::reca rcderiiiol nt' l.7oe. de lO,Ol.lSrl9, "qual 
s•H :regia"• peln concU:Ç'~es; e cliu5t~h•~ stg\l:if'ltcts\ 

CI,At3SliLA I - ., ~oeiiiSd•de ç1ra sot> • dellQ•.tn<~ç;o de l'eJ:evhllo Planüto 
Clmtr•l Ltd111. 0 e tll!'l'á COIICI l)tintit>id OtljCtivO I elleC<JÇIO dos s.e:rviÇo'IO 

de :raditld'ifus:Oo de 5t>lll t: iii<!I.Çje,. t telev.i&ltl}, -trn seus st:r.,iço~ at1ns. 

ou co;r:rebtcs, :=:lQ fir.illl.dadc eóucau ... e ç..,lturzl, bew. c::otJo- a c•P~o .. 
ta.;lo co•erc1al do empreendillento, IICdi•nte a otltençlo do Go"erno J"~~ 
c11ual da Corrcessl:õo ou Per111.1ssilo~ tudo dr •coroo eCJT~ a l~!sla~l'a 

c.1"uslii.A ll - A soc.1ed;rule h;n, s ... a l1-ede c faro ,. c.l.dade l:le coJinl•,E,! 
t.eCfo de l:oU':r, III~ .... ff\OJ:I:n; E"dson, Q.7. Sctor Serrinha, pOdenóo abri:t 

f:U1a1•, e:rcr1tó:1os, :uc:utnis e llig,;.ncilrS e"' tado ter:ritó-rio !'•c.io
n.al, s4=•t~re tt"t: •S$.1111 lhe o~;:onvier e tu:r•it1relll a leg!slaçllo dlls nrV! 

~;;o• át: ta.::11odüuslo e o Poder -con-cedel'lt.e. 

tLiusUlA lii - O foro do presente .:ont:ato é o da. comarl:a de Coill'lia, 
Estado de ~Us, que nc~ eleito coa e~clus:lio de Q.~a:lquer outro plllrlf, 

dh1.,1r aa quest~e:o :resultantes de:ote C(lntrato. 

CLAUSUI.A lV ~ o ;.ruo da dunçlo da s~u:iedade é per te,..::.o 1r,O:e~~r•in.!. 

do, obst:rul'ldO~l1.t quanao de sua dlUCJla.:çiQ, os: Prll'ceitoi tJa t.ei co-s 

plllc:J:r.tc&. 

ttllUSUt.A V~ A soei4:dade, t~or todos; os s'=u& etlt:Lsta:s,.' obriça-so 
Cl,ltlflrir, r100'rosa~;~ente, todas a:s- leis, r•gu.la11entos e 1.nstr,.ç-btos• 
vlgonto:s ou o.ue venhaa a vivorar 0 rere:entcs à e~cc:u'-iio dO $11' 

viço . clcr ndlodifusUo. ' -

Q.jusuLA vl -o. capit•l !llochl é do et·s. s.oqo.qoo,oo.tC1r.co •tltlltie: 
de cru:nc:fosf, npr,!.er.tlldQ po:r :>.O:)J" t~:::Lr.::o .. il) ct.ttos ele 1.o:t:,OO_tM..ot. 
•11 ctu::c•do) c;:o:::lil ~u, a:::n~~> dl:.t.r~bul~s ~:f•Ln ti"'' :.U('1os ; ~·· i 

·•) • ao t6c1a .3ol.• • lll:acha R1tt.bo. Dl••• •~-" 
tu de ezi '.l.OOO,CIO '"'- •U e:ru~•do.) • /C"f!l 

J 
·~· 
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.,..., nQ ••JQf t<»ul dr Cd •• ~oca."oo.oO\~~ 
tro ll!lli\Gt!& e qu1nl'lt"nte-a .. u c.:nouCio:.J. ~ 

•> ... ao •ócio Qtjvlu t:••rnoel Roehca reu4!'1rlll Ll .. • 
'oo ceta~:o de c:rs. Looo,oo (H~o~• •U u..,ua•lc!. 
á'• ...-a flO valor tot.l cle t:IS 500.(IOO,(JO ( Ou1 
Mantos -.J.J cruudDi)._ -

ÇLJusuta YlJ .. o topltal Soc!al de'le:tli nr 1nt.eoguUnclo •" •ocdlt CO!
rtnt• CIO O"".ls, Cl~ a"Çwlrotc fol."''lo : 

• tz$ :t.~oo.c:oo,oo (tlals •.!.lhncs • qulnttiH'Itcrs •U 
cr~:~uac:uo) c• u.o;,o.a&. 

• • czs 2~5oo.ooo.Cô (t;ch .!J.Mes • qulnt.M~os •U 
CZ'1JUCIOs.), h:. lllbri~ de !,8,, 

C!.!ustJLa "'IJI - A lUJI'OnsabUlclaCie dos sllc)os nu ur.,os du utlgc 2* 
ne flnaJ &::o o~:cnto n'2 ).7oii, O'C 10 (c janeirc d!t 1,1,, ~ llllliUda l 

hiport.Jncia do capital social. 

!! 4•osnt.A JX _ As C"OUS np:rcscntat.1vu 1;10 capital sochl sio in,Uel'l!l 
.et.s c tncauc1on,veh di:rrta ou -1r:u:B.-:rifãt1112n\C a e:.;trange1:cos cu pes I 
.... jur!dlcas, depencl~ndo qualquer alteraçlo contratud, &il$.1~ -::.a~o 

tocf.1 t:t•nsfcl'ena1a (III!: cotas, dC: pr,;v1a autorhaçlo c:so Pc.dc:l' Coi'ICedan~ ... 
a.JusuLA :1t - os_~!d•1n1str:uJo.tes da ent1tlatlc ac:verlo ser tlras11ei:rc:~s' 

•tos e suas 1nvcst1dudas nos cargos so:.enu pocerlo ocrrer apds "-".!. 
1'8 sidos aprovados: pelo M1nls.tfrJ.o das. Co;<>~.~~:~ic::ltoÇOlU .• 

p.Jusutil li;[ - A sociedade se:rt ad111inhtrada pOI' Joio <la Aoc"- IUbdro 
aJas. ao qual sert conrericlo, para eue fi«<, os poderes da ~crt:l'ltl: C! 
••1• funçlo. e~a que dc-fc:ndl!:rt os il'ltert:sses da soc1eclal:lc e111 Ju!:to ou 

fes:a dele, 

a.«usu...a J:Il - o dtret.or poder' c• no•e da socltdade, t~o•e•r ptocQ%a~ 
Mr pu• -rc:pusc-ntt-lo 1:111 todOs os a tos .de fflterc:nc: da sociedade, III! 
'llt"1\do• nesse ;;~so, ser s:oUeit.ado para tlll dcdgl)açlo, ~:ivh autor1~ 

.á,çJo CSO Caverno rc:dcnl, 

Q!us!!.A XIU - t. e:~tpresaa•c:ntc:_ vc:tldo ac e~:rer.te e de11al~ ~6eios,qt.tt! 

II(ISP• i";re:s:u 1'11 ~c.ci~d&Cie, utni~ar~a-je 1St. cleno~1ntlç!n ,;cclal,e<. 
Mg6c1:::.s. ou ctc.c~~r·to!l., de qu~~olqwer r.:.!.urez:a, alhe1.t!. c.ns fih$. $-E 

clafs. ~"~feo .. :.oJ-• ...... :1-i.:": u,.·.,l.iou,.,.:,t, 1::1.0 ni.·iõ~.- d~..i::CSc,~·.-.r:J:.-~ 
, ... 44: t~~~~lu.:. &,:_ . .h 
a.lust!LA XIY- 1. ~!t~lo de pró-labcrc, o Olr~tor poo-er~ uUr•t .2 
.. l.c:htt' 1,111a c:uanUa ('ujo vàlor-s..-r~·p,.•clo O"t-r>!.ro dt•:l l1•1tc-s"j:it-r•i
't1111~ pel~;~ tcuhb;:l.o t!'G viQt>r. 

C41uSS!:A KV: Os; s6cit.s ocH1trlo ceder p_att.e ou • totiHdaoie de suu. 
CeltaS a t.crcdto~. •ediaiat.e o c:oi\scnti.,cl"lto d:a sdcio:z. Clue u.prf:.sC!!_
ln q.{s da •etadc: dO caoitlll t.OC'i~l, desde Que aut.ori.:rado pelo POdeT 

c.nc«cntc:. 

Qlu5ul.A XVI • l)corrcndo o talec:i•ento de algUit do:' sócios,· U houver 
-.:rdo e n:lo havendo 1•Pcdh•c:nto legal, os I'ICJ;de1ros poderio . c;ntur 
.-r• • sociedade_. •ediantc:. as prov1df!ncbs J-eodi cabivel~, nlo hav~C!!, 

11:11 ecordo ou e~elst1ndo 1•ped11i1Cnto lt!gal o~ no:vcrt:s 1:10 f'4lc:c1do ~crlto 

JtllgGS ao~ ic:gltliiiOS tu;rdelros, no p~UG .nilll .. a 'de 1:2("do;rc) .c:ses, "*.~ .. 
•ando-se-por b;a.se o p~ot:rb:.,nio rlquid.o da socÍedade. 

f f.1N1CO ~ A ~odc::lad~ u dissolver• nos casos previstos e• Lei ... 

q.JüsuLA llVti - O e:o:~trct:clo sochl c:oindd.f.rj co• o ano civil, •o U• 
fia qual •ed ievantadço o balanço Çlel'd di socicd•de, co•ó- de t.êi: sln 
• ._ os luc~os ou preju!:ros :Jerlo repartidos ou aupottadot p.fios •"4 
UM na proporçlo ~te s~o~aa cotas. 

~- "Vfll ~ Os c:a•Os nlo preYhtoa llCI prennt• contratO" ••:r& :Í! 
•oh!CSOs de tcol'do ~~:o• o• dlilpot.itivos 1~•1s (juc regule• o f~M!ona~ 
IIÍtnto aas toded1<1es por ~otu d1 :responnb1lidadc U•Uada", .,.lq• 
.,us a aocied~e n r•g•r•. • sc:9Úndo a hghlaçlo que ltln:lpÚ..a io 
••«uçlo CIO 'letdÇO. di ridtocUfuslo. . . 

Cl.i&U$ll.. llX • NltnhUIIl altii'ICIO ~onttU,al _ou _IC'St.atuU:-b,'po.,-_..l'4 ur 
reaU:rada! s••~• P:rfvia autorhaçlo do .,inh.tfr:lo diS ::oaeoojcaç:Oes-

1 

.após haver a er.t1111de recebido eonccss~o ou l>ir•isslo oa~,i-.- e~eccut:-r 
s•r•iço di 'radlodlfuslo. 

I po:r asà;• estar1111 ju~t.os 1 ContratadO\, •tndltl'a• dlltHoi.rar.r oJ~ 
aente 1nst:r1111tnto, e• O~(clrtea) •tas de JQval te-o-r ~ ft~:-•a,. ct q..:al l! 
do 1 acf\ado c011roiae, au:lnaa ·~u;nta•Cnte co• •• teste•u~as, a tu4o 
Pt•••nt•. 

14 de ault de p,as. 1\ 
. ·~ \~J tá .L<= 
llTAVlO~~ 

--~· 

~ • ~ IUiiloho ota, bnlil~1rc. cu:.c:t:~, ~. t-csldllnU • ctc.1e11Udl 
,,llluot ~tllt t2- Stto:r Sul • COllnl....a:l., ~da r::arteln 0e ldtnt1~ 
H1 ,..072 SSPICO e O'f' rP OJZ.761.'57l...,lõ Otftltt ~ 1'llx:t-. fCITiba U., 01'!. 
tllrtro, CISado, Engerheiro E'letrOnJ.eo., ~ 1t dcla1cll:l_, t Av. U6 nC ca-
2' ..-r, ~ MUbta, Clll C01W~ •• Part.actor Qll Ca:rtdn de loenU.d&Oe nl 

t.n.m ssPICO • 0"1" ~ 031.•:s&.:m~,l; Ú'\l'cos slici~ ~o. soc1ecs.dir .. 
..- gln. sob a Ql:n:ld.~ de Telc:YiJIIQ P~to'Ointnl t:t:dla., o:- so:óc: .-., c.id! 
* di: Cl!i.,_a, tstado de C01-'is, COll o Cont.:rllto SOCial ~..-..:b n. ~ ~ .. 
lll do ~Udtl de CoUs SC:C o ~ 52.2,~,1 • 2tltDJ8a, re:sc~l-. t10t nt. ir!! 
m.nto p&rtl.cula:r0 -alterar O r.titrido C0ntnto Soclll]. de: ~ CG11 11 ~ ... ~, 
~-~ da soe~. oagos e ut.lsfdtos .tocbs -.. haYe:l:n • ~ 
tensses, Pt!lo prc:sante !"'-~• oa s6::::loa: ~ GaltQI::N ~ D1l:a • atf 
\'lo ~ ~ FeneJte u... o l6e1o .1o1o c1a lb:ht 1Ubc:1ro 01ts Q~.e ~ ,. 
~ 4.500 {~ •11 • ~) cotu 1'1) va1or da C:d •• SIXI.OOO,oo ($1f. 

tm .t.lWia • ~ 1111 c:rundOa) e.3c • u-r~ • ~ t:IClLO ~ • 
bndlcUo, CldadO, nr;t1allsta, l'IS1ólntcl • ~ l AIA l2S ~ '-' - S. Sul. 
• ~. carte:~.n õ= ~..,. l.Mll.Q- :ssPJm ~ 0'1-".,. 3ll,ctPl.m
..,. • o acido OUv.t... ~ ~ feneita u. q.a postU1 na .ac1«<ldd 500 CS4 
~)cotas t10 Oftlor- de czS !IIXI.a:o,oo ~~ .u ~) oec~e • UW.f! 
n a fi:CtW.DO ~ f'a!RANrt, brftlldro, eulldo, t6:n1co QIX'rUbU, ~ • 
o:.!ciliade) IIII Co11n11-00, iii Rui t~:Y7, qcl~ .1211- lote 16- lfCitll SOl- Sat.or ..... 

cartcil"a c1t ldl:lnt.idadc na ~.,JA.m .. SSPtaJ e t1'f f'P 4M.Sie7.6118-d'. • 

~- Ell ~ia oa ~ -.lth'açSD, tlca IO:tif'~ • cl.lul!! 
las YI, vtl 1 XI do Ccmnto Social,.- ~rta a ta'-~ hdlçlo ~ 

a./lsl..A Vl • O CIOital aoc:1al -"' lltando de Cl:S S.OXI.QXI,OO (dn:o a!ll'Ga • 
~) p.n czS u:cxo.o::o,oo (~ .llilhtles tiC cna.actoa). o~ do 

CI01Ul 'Pt t.otalUcu o~ • ezs <i2.,.;:o.cx:C,oo <~ lt1.1t'&s • ~'*-'toe 
cU ~J, ~ Glstl:itlu!doa .. cotista. l ~ de Cll:la ...., no ~i tal 
• ~ ... ;. O .cab1tal urf. cl1vid1ó:l • l5oOCO ((t.dnr:e lail) cot.ea, Oldl UI& ~ e. 
walor .-1 dt C:z$ l.U:O,IXI (tul aU crutacbl}, aula .d:la~ wrtft os. I! 
doa~: 

Wi§I!S. 

Sftcto c-110 c:t.m 
Roniillo lorges Fft:ranu 
'101:"-••••••••~•••••••.'ou•oUo••u••• 

W~Ut PI ezs 
lS.a:xux:o..oo 
l.50'J.000,1XI 

lS-CJ:D~OXI_aD 
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? .......... ~ ................... ..-u.~·-- _. 
..,.. ...... -n.. .............. __...~--- ......... -
.,..._. ~ •Jid:ID ... ~ 1(11111. 

~inll~-....s.·~-~ 
c-..- ..wr- ,_.... ~ ....... .u.~. ~ SrwtNIIWito-

8l (..,atnl ._s.. • ..,_ teor • ror-, • Cflll '!- • ...,.... con.._.. • ....s- -"!!. 
.....-u ca~• t.~ _1.,..... ~--lo fie~- tcd»- .. WE. -
...,.._,._ 

!!!! ' 

"rclavo - lndllstrb a ~reJo da 
EquJpa .. ntos pan tdacÕ.UillcaçG•• ~ 
Ltda. 

1~1 • t1PG a/ou .Oddodll.lV - tooo-a 

Talawo .. lnd!Jatrh a COt'frelo <Sa 
l:qulpa .. ntoa IMIU Talaco-unli::a~au 
L,csa. 

2.1 • Upo alou .acMlo1lltTV - :zso-t. 

'·' "' fabrlc.ntal tMttc ~ 'H l'llhco..mlcaç&.t. c 
Uetr&...ca o. -.ot•• u..-. 

s.a -·Upo e/ov M~taloa• a occ - 3 

. ' • o a • a • ·a ç a • 

. tia abeha-aaas:nefta, 411htten\ .. J:~-.ata 
·"la 1elrdalo Pl~lto ·CIIftt:nl U ... ,. COII aeft ne.' 

.Oilnla • ,· Eata!jo H Colll., d1.tsn• .,.t 
raaponahela 
cldecle e~e 

c.i-.lldeundo a latn .. a• ftM!lOMJ e a flMU-... M.teatl

.,.. • C!fl\Úul Ms .. ns~• • I'H!Mlfusle, a la.taMC"a, ••ao ftf'INI 

Rtar a outorga pare o aardço da rad1od1 f'ualo di' ,.,... • ~ 

ftll cidade ~ C.~ • coepr-te-n a •l•bo:rar seus Orogr~: .. 
tnfonaUv.:,a, Cllueac:ionals • ao vivo, btla c:o- a Po.lbHc.tda.u- CO• 
..:rci•l a Q se:r,..Sço noticioso, de fotae a contribuir para 0 .,..,,.e"'" 
\OOlvl ... nto da Naçlo, at:ravfs do apertt:1çolaento integral do ,_.. 

b:taaileho, obsu·vand:o *nbe out:ro:-., os; seguintes cutE:r1o:-.: 

a) ... p:r.rarfncia a tesas, autons • snt4:rprues 111ac1-.lt. 
a ·ri• Ga 1nc:cnt1var a cr1at1v1dacs. do oboac• b:rastlal 
:to ·a o dasenvolviaento das •.pratas produtoras naoei; 
nds, ~ a consequente *!Plhçlo do -.er~ado cte t:ra: 
bdho ligado a todas as at1v1daclll:s artlsUcu.; 

b) - rupe.f.to ls dlrc:renchç!!n regl-ls Q cultura bra· 
sUdra, procurando :rcladoM.-laa - ae.., p:r~p:rio -e~ 
hJitO;: "' 

c) - Manutençlo de, elevado senl1uo 4tko, aonl, c:Ivico .a 
pat:ri6Uco;: e 

d) ... f1dltdignidade da fonte de iftfor-çlo 110 fato anteS 
da "hslo da not!cia a obs1n:vlru::ia, na publ!cld.ad•; 
de not"s IIIU~:;:n indi:t.pcndveis \ p:rot~lo do PÚbli
co a do COI\II*idCir. 

A p:rograaaçlo dll 11lssora devir'' atender ls cst.lpulaç~s 
do flagulaaento dos Sel'vlços de Radlo:Uruslo, •ssi• co•o dos. artigos 
11 • 1~. SS 111 a 211 .,o Dtu~to-le1 nst 2l1S, de ze dt- f~tverei:ro dc 

,~'1l Poriar1a MEC/ItC 5t;a, di 21 ~lt outo.~bro de \:iliSO e Portaria IC 

n• S5 di 25 di J•neiro d1t 1:5l741, •odiflcada pela Pottaria 1< ntt»> 
12. d~ 24 de &~arço de 1:t32. 

a) .. a 11•1t4-la a o.~• atldao de 25tl: (vinte e cinett J11ft 
ccnt;o) da progna•çiO d!irh; ~ 

b) - a C:Oflserv•r IS seUs lll'quhos, por prno de 60 (ses., 

s111nta) dias, dcvid••ente autenticadas pel~;~o .:resoona&
vel0 os t~~:~xt.as ·de tada 1 prDgraaaçlll lrratUada, c1.1 ... 

c::rS..ln.adOS por dia, har•s e •inutos 0 par• $er-.. c~ 
sultados pltlo Orglo F1scaUndor 0 quando neeltS$ido. 

Quanto •o t-ervJ:ço not1c10$0 0 • Eaissora eoapro•ete-,._, a 
deatlnar no •lnl•o ~· (t-inco pOr cento)'do t"oori:riG je sua prog:r ... 
ç•o dl,rla para a trlnllõ•lisslo de serviço not.lcios(), ... 

Quanto, t. prog:ra••clo educacional, 1 E•l·u.~ra coapr~t•

•• a d111t1nar g:rattdta-.nta, ks autotldades ou • qu~• SUII$ ·..,eJ:as 
tl:t•r••• pata a 1rrad1açlo ft seus pr(lgra•as educacionais ass1; 
dhtdbl.l.idos: 

- JQ (trinta) •1n<.ltOs de segunda a sexts-tdr•,no 1\o:ri:rla 
qt.M: lhas 11pro"e:r• dent.~o do pe:r!ocso dlt fynclonaa<~tn"t9 CM 

Ellluoi-a; a 

... 7S Ca•tenta 1 eii'IC:O) •lnutos, ~• _.... c~:~ndlçl)oa:a ~ 

dbadot a dotl11'1g0s • 

euanto l prOauMcl~:~ ao ~ o qut_.,.sousatn os 1""odans 

·f"Óbllcoa CON:.II!Mntes. l 

O.ata tÕt••• :Se'nhot M1n1atro, pr-te. a Talftldo f"~tlll 
c:.tn1 ~••o uJa a·a•colhló.a para a •••evçlo do s•tvlço cta 1:1-

lllllocllf"•~a tn·opos.to Mt Editlll n:t 246/liiS , a P.rodutir ~· progra••-
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CIO (llnlalea C •Od'al'n .. c• t4enlcC de !'CdlOd{fuslOo onde 11 nota Clg 
•lnlntc u:r• a t1nalh1aC'c cduc:atha Ít cultu!'al do scl'viço. 

CoJtnla, 17 ~t outubro ó'c 1'88. 

OAOOS CEll.US DA EMPRESA 

1.1. - tn:NDMJNIICII.O SOCIAL 

totlSORCJll OE (MPRESAS OE ltAOIOOJFU~ifO ( NOT:lCIAS DO 

lSTADo-c;:duu;: 

],2. - JI.TOS CQNSTtTlJTIVOS 

o CERHE, 6rglo de co11un1caçlo do CovllrnD de caU.s, foi 
crhdo pela Lel nl 4.0J4, de o& di! Junho- de 1:9,2, cOM 

ll.utarquh, vinculado l Secretuh d? Governo •. 
Pc;Jstcriormente, at"ro.vb da Lei 7.&1JO, 4e :JO de nov-bro 
de 1'72, roi tr.1nstor•ado em Elll;lresa Pública, tendo suas 
aç~cs. reguhn~entadu pelo De-creto nll 05, de la de Jane_t 
ro de 197J. A partir de H de 11ço~to de 1 •. 980, conforae 

Decreto no 18110, o t:E.RNE acha-ae vinculldo ii Secretaria 

de Comunlcaçlo Social • stCON~ 

Sua~ açlSes s~o regidu peb leglsllçlo tederl.l espedf! 
a, notadalllenrc, aquelas ecnee:nentes l teleco•uniea~lles 

e radlodlfuslo. 

1~'· - '09JETIV05 DA EMPRESA 

o p:rinclpll objeUvo da empr:sa ~ a pro111oçlo e dlvulga -
çlo, e111 todo o Estado, dos atos dos Governos Estadual e 

federal. 
tspctcl1'1calllentc, atravl!s de saus 6rglo bjdcos,~o.bJetl~ 
va-se: 

J - Pela cdu·ca Or!dal do Estado; 

a !Mpresslo e circulaçDo dos Oljrios 01'1c1a~a Jus
tiça, conheçlo da todos ii'IIPUUOllõ necesdrios aos 
serdço;; bu:rocrjt,!cos, publicitários e pro•ocionail de 
todos os 6rglos estaduai;;. o\lé111 des;;e$, executa-se se!. 
vlços griflcos e111 geral para o setor prlvado. · 

U -Pela Aqênch Colina de Olvu19aclo: 

·a coleta, redaçlio e dlstr1bulçlo de noUcla~ e report,! 
gens, a todos O$ ve!culo$ de co111unicaçlo, sobre as açí5es 
dos dlversos setores da ativldade governamentel, COI'IIO 
ta111b~111, da aUVidade CIIIPUl$Ulll pr1vadl 0 •edlante CQ!!, 

v!nlos o"u contratos. 

as ••bsons <!• ttjtfio IUI/fM e telavislo Brull Can .-
tral, •edianto eoncaulo lkl DEMTEt. - Minht41'io de& 

1.~. -

·-· 

• •• 

1.1. • 

Co-.nicac:B••• aKecutall 111:tv1çoa da cunho cducsc::ional 
IOC1•1,. into-r-at1va, ec•el'eial • l'le antrctan111onto. 
F1l1ad• l' Rede l!andaúant~Jil, a Telavhlo Br .. u Ccn-
t1'al, durante 20 no-ras/dla, leva aos tel•saeetadons 
golanos Ulla pragr•••çlo eclftl . .ca, lntoraantto-os .ao• 
br« os acont.eci•entos nac.ton•is a internacionais. 

O .CERNE .. u instalado no Jarcn• Bllila Vlsh, lt Avcnids 
Pralldtnta Costa • Silva, esquina co• rua Do• Abal, •• 
GoUI'lla-Colfs. Suas tnstalaçlles ocut~a• u11a •rea eons • 
tru!da da.l2.60D •2 , •• terreno que 11eda 11.000 • 2

• 

... 

CAPITAL SOCIAL 

Caracta:rlrada co-.o ct~preu púbUc:a de ·d11'a1to p1'1vado a 
coa aut"~;~nc!IJ.a adainlstratlvs e tlnancd.re, 0 capital 
social do CERH[, atu•laente, ~ cr,a 01'dea de Cr$ •••••••• 

595'.000.000,00 (quinhentos e noventa e nove •1lhl!n da 
cruzado;]. VeJa o D.O nt~,lS.47l- pl!Q. O&: de ll.s.ae. 
O Caverno do Estado, único scioni:sta da e~resa. ~ubs
e:Jevc os au•entos de capital Yla dotaçlo orçoaentir11 • 
através' d~ Decretos. Os recursos nort~al,aenta utilizados 
911'11 tUI!Iento de capital llo as reservas lagals

0 
lubs

crlçlo • aoeda corrente. 

O. 1nva;t1aentcs e• acplbçlo das 1nstalaç!les a aoderni 
uçlo dos equlpaJ~entos que o Governo, através da Se:cre: 
tadà d'~ Collunicaçlo Saciai - SECOH. te~ rt~alintl'o na 
hpresa nos últimos 3 {t:!s) anos, contrlbu!1'all pua 
elevar seu capital e• Mais 1.5001. 

EVOLUCJIO DO CAPITAL SOCIAL 

lhse~r~blHa Ceul/d<~ta 

ACE 13/06/SS 
ACE 17/07/85 
ACE 10/03/86 

AGE 16/l0/86 

ACE 1:2102/87 
ACE 08/09/87 
ACE 25/04/88 
ACE ll/05/88 

DIRECAO DA EMPRESA 

Ctp1tal Sodtl. 
l2.00li.O::U.,2& 
25.22:5.420,52 
õl.ooo.ooo.oo 
12.000.000,00 
1~6.129.000,00 

176.129.000.00 
54,.000.000,00 
5?J.OOO.OOO,OO 

No110 ctrQOI01retor Mat'ldato: In!c1o/TérmJ.no 
Jlyro Rodrigues da Sllve1r. - Pres1dento 15lllli!S"l·. oiloitn 
Jae1r -'-Cinto da SUv• - Coaerclal l!!i/a)/87 a Ol/01191 
Cl«<bbl~ M. de OliYelra - Recursos ~. XliP&/81 a 30106/89 
Alano Xl.v1er di ~ -ll.diRinistraUvo 

I·FSIWU!:ro 21!/061118 e 01IOllt1 
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l .... 

Dlse~l•S~çlo 
a•'rc: e os 

"" .... ,,., .... ,., 
Mlw C1rculent• ..... '·"" lt.lst "·"' llJ.SO:Z 

...UzMl a curto Pfl%0 2.'u '·"' 11.671 ''·"~ "·'S4 

.z.ab!Unda Tknlco '·"" ... ,. 7S,.,l,.\ ll& .... ""·"" s-tdUz.:lo f~lzo • " ln ,., l.SU 

Wg!,-1 • curto p:uo •·7?0 1).17) ,,.. .. ... ,., ""·"" ExlgS:wl a tanta prazo "' "" .. ,. 11.2» ""·""' fwtd...enlo l!q.Jittt '·"' ...... 116 •• 71 ...... .... ., 
-..ttaJ U:~ldn ..... &.118 "·"' 'ltl0.079 ,._.,. 
0apnu CJQez~1ona1s ).51 .. l0.5U. "·"' o\7~tn' leO."' 

lllaulteclo Uq.Jicb (lu--
_, 

00) u.~) l'.XJU ln.mt (e:J.A27f 

lo I ""'f"abl'h;a.,h.-l la"a 'llatrc-D1Qa X.'toJa., 

1 .. 2. t.lpq .. ;,.,. ... n.-a.,, l"t-2000-T 

2 - •ISttJU. 11lkADIA111t: 

J,J • l'abf"IC:IUoto:ts C:l.allllr 7134. ••ta~rc1,011 :t.tCI&., 

:t.:r: - (.IIK' oj.,u *'IHlc.olol 4xt::Kc-4 (quatro 41P<!lo& 4a ada 0 M.a 

· ec.• ranator 41apcat0a az:l. .. 
•laatJI:a 4a 90t azrtTa a{). 

LUA c;ouy. tcOtrrZ%110 

Uaallai:a, aoltaira, ... nclpa4a, W'llvarait.irSa,· :r~•!! 
til a IISOilic:iU.ada &III Coiinh, i 1'•30. no 16.14, &at.or J.tlt:• 

Ílo, portaCiou liSo ~!.~ulo da Eldtor J'lO lO.OJ6.:llO·ll da 

U aona. da >441 ·~~~::~. ClC de n~ 41S.2Jt.c.ll-34 a Cartd.

ra 4tl ldant.1d.ade llll' 1. 7tt.021, e:~tpcuUda pela s.cratu·i.ll' 

de aag1.u:anç11. J>ÜbUca .SO Estado da GQiia, •• 23/01/161 
MlJP. .MÇ;!:LliO. D~ !IL~ 

kaaila:Ua, aoltM.ra, uni"Paraitliria, ra•idanta • dmdc:l.

liada-. Çoibia, 1 Jtaa '1'-30, nll' 1.,14, Sa~r lluano, P:.! 
t:.a4ora do 1"!talo .Se Zlait.or gO t.304.910-07 da li sona 

• 13,. aaçlo, CIC da nli 34t.IOl.22l .. J4 a carteira da l-

6anti~ atl 1.424.550, a~~;padi4a pela :&ac:r;aU.r'ia 4a Sa

fU'aJ!.Ç• I'Gb:Uca .SO Eatado 4a Goib. - 22/0tllll 

~!:r~ •_1, a na .. lbor ronoa do cllraito, 
._.S..dao!a ~cial por c:otaa 4t :raapon•abil1cla4a Ualt.a 
... -:2oa .na'JÕC1oa aiU'ão :ragidoa pal.aa cli.uaulaa • c:o~i 
tha a aabolr1 

s:L1oscn.a. JIIUMEln 

A aoc1ada4a dano.1nu-aa a DnlODlFUSl() GOYANA LmA, e terá COIIiO ti".. 

:IMU~ • uaeuçio 4f""'•Viçoa dll radio41tuaio aonor.a .. geral, o 

f~~Mr oDda .-.u._. h•quincia ~ul.;da, aona • iaa9ana(talavtcio1 on41!o 
eort.~t. a ~· tt"Opic:•l• -d:lant• a~:~tori:t•çio 4o Niniat.irio d•a ~ 
cacõ.a, - "tox..a 4a .La1 • 4& I.e.g-ialaçic) vigentaa. 

c;.Accp;a. bÇUJ!bA 

oa ob:2e~'foa üpraawo• da Sociatl•da "e da acordo co. o qua dS..pÕa • 
arti90 311, 4o dae:rato aa- 52.1tS, ,_,. 31 da outubro da 1,961, qua it~l .. 

t1tu1 o ._pl-.cnii:.O do &erviço de JÜt.diMlf~:u;io, ao:õio .a divulo;~e-io • 

da ~--• ~ c:aráter educativo, <=l>lt~z-a, inforaativok • z-•c~•ti .. 

..,.,, pro.DII'ando ao -·- ~. • P\1-blic:ldlda eo..z-ci&l par& a aupor

?-çlo &a asaj:;:~rqoa da amp:raaA a a aua ~•c•••iz-ia e~r•ll,•i~; • 
1 

c:L!.tiSULA 'n:lt.C!::I1U• 

A aada a foro da l:ociac!•d• t- c~ anda :reco à Av~·· •• 
Nl& tO<I ca~tro- Goii.nJ.a - Goilia • ·. I . 
er.lllf!JLA Otl'Al'\'r). • : ~ ~~ ." 
& Soci,!d•da é c:on•t1tu14a pa:ra tar "'PlgiEnc-11, po: pra~o 1:1 .,._. .. 

aln~We·, • auaa atividadas t.a:rio inicio a pol:rtl:r da d"u de 25 
4a Sateabro de 1.9U. 

a,ltiSIJU OUTNTA 

A •ociadadtl ae c:r;eprOllle't.e, por •ou• Diratot:aa a desata SOc:to~ 
côtiatal, a nio afet.uar qualquer altorraçiiio :r~e~te Contrato So=,! 

al •- que teQha p.r.11 ic•o aido plena e lcga~:.te .aln:orha4o, 

prilVi~WAnta, p.:loa orgioa do Kiniatirio de• Comunica'CÕ•a. 

cfusut.A s~ 
As eoua repraaentlll.tivaw do Capital Sc:.eial, .. aua t.otàli.dads, 

partaDc:ario~ aaçra, a braailei:ro• a aio it.ali&l:livoia a i:~c:au ... 

eiolill .... ia, dil;ata Ou in~re~nta, a aat.rlt.n<Jeiroa • pe-.soaa 
j~:~ridieaa. 

a.AnSI?V. sm?U 
A &e~eiec11U!a aa obrig-a a observar, c:Ofll .:~:igo: o qua se ;t,.p,ã.e, aa 

X.ia, n.<:retoa, Kao;ul&JIIantoa 6 POrt.ariaa • '{Uahq~:~ar d!"c:il.õea 

- 4aa:pac:boa fllli&JUI.do• do Kin1atir1o diLa ~iça.çõaa a, ,de a•u• 

d..._ia o:tqioa aubordinado•• vigl!nto• ou .11 Tiqir, a rafarantaa 

l lagial•çiiio da ~adiodi.fu•io sonora ut ogaral. 

CLliJSm.fo. OI'rA'IIA 

J. 1;oeiadada •• C:Olllp":"DmO.te • eant•r - ••u q~.~ad:ro de funcio-niJ:"io 
- t~'-z-o -.tnU.O d,. doia terço& cl.a alllpreqadoa braaile1roa nat.c;.a.
CIJI.lJSDU. "NONA 

& l:ociad•d• nio poderá exac:uta:r acrviçoa, ne• cletar c:once•Õ•a ou 

peraia11!ts 4• rfldiQdifusio aonora no J?a!a. l~ <1oa limit~e "!b;A-

6oa a previatoa t>0 artiqo 12, do Deeret.o-l.ei u? 2Jfi~ da 28 ·· F.!. 
"'PU"eiro oh l.,fit--
ç;Xpsut.A D!ciW.. 

o Capiul Social i da C:U 13.230.ooo.oO('l'R!:ZE tt.Il.!lbts PUtEN'i'OS z

n!M'l'A l'nL CRtllADOSl r~aantad~• po:r ll.230.tlDOlTJ\En: Kll. nu
SE:!C'!'OS Z 'l'!UII"'l'A MI:L}eot:a•• no v•lo:r, C:DdS uma da CU l.OcOIRIJM 

CRO:EADO) • e aendo inteqz-ali:t1<!10 tiO sc\1 tota.l e111. JBOe4a c:oC~;"rente do 

l'da I:IOiõt.a data, • d1atr1buidos wos 11&:-ioe 4.11 ecltl1int.a fonu1 

a} I.AM. CORREA MCNTJ:.II'!.O,auabac:reve e integraliza 1 .1'1!lportincle 

CSL, •. U~ .. o..Qo,CO (SEI$ Jo!ILROts SEISCf:N'X"'S ~ QlJIN.Z!: KU. CRU.ZJWOS) 
aa~o rcpre .. n"tado por6."61S.Ot!O"(Iõ!:IS l'U:LROU SZISC!:Nl'OS E 

oOnru: KIL)oot.au 

b) t."CIIA ANÇtt.IKA DA SILVA, aub•ereva • 1nt.eqraliz.a i 1..a.pe~:tin-

c:i& 4a :CZI& ,.6lS.OOO,OOIS!:IS MILHO~ p:ISO:NTOS z QUINZE MIL . 

Ctii"S~~) a•ndo r .. pre•antado po:r '·'l~~Vt~~~~~s~
TOS I.Qti"INZE HIJ)~W.l"-t"!) l""·_f~;.',.--.;._:.saou.~V/ 
I~~ - De acordo c~.; a:rtiqo 20 •in f11"1a• do dacuâ.it 4~· ~1 

"-~ .. 
037o•. de lO da .3anot1ro (le ltlt •• cada c:otist~ · '_ 

1'011-bi;ha. pala '-Ot.al1111&6& do eap1u1 aoc:-1~;.~ 

'i'-

-4 
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e!tiSI!!'I.I!. Citei~ .RIMI:lltA. 

b coca~~: •io 11>4l'll'idufli.a - r.lac;ic. .l IIOCi~.sa • .- pc:e 

- .. laa. ,.õ ~conhoc:~ - praprletido. 
~...k OtcJIQ S~ClJNDA 

a lc:lc.leda.S• a1111rá a.Si•~atr•d• pc:l• aócl~•~L'I~""-~CO~~!i!~ir;!'~.'ij.~ 
t-eio de sõeio-Ger.mtc, cabltndo•lha ;Ol!oa os po(lc:r.s de 

· tz-cio lciJ._l • a -ava tcprascntaç.io •• juh:o ou [ora dela, 
t.lll(lo-lhe •i~>da a as&t.nAturà de todos os papila, t1tulga ;. .Soe~:~• 

..aw. r.-l•t:Lvoa ia o;aatóca sociais • CORGrcid,a da e~~~praaa pelo 

... lhe é dlspen&llcla a preat•çâo .,. c•uo;ó•a~ aendo que • :Lnveati 

fi-ra :ao c11r90 a01111mte ~ará oeo~rer apóa aau n~ ur aido ap~ 
,w...,_,pc:lo HinbtiriO d ... eo..un1eaç6tla. 
a.ltJsULA nECIMit. TUCEtM. 

O SÓC:iCio Adlftlniatrlldor tel:'i 4ira11:o li woa retir•l.!l• •enaal a tit.u• 
1o ... Joró-Labcr.rt, de acordo çOII oa U.a:l.t.ea detar.inado& Pf;!lo re
,-.l..eJito do ltnpOsto de 11end,., a fi?\11-'lr e111 ca.Sa e:~<ercieio, que 

...-i '1~~n~ada a débito da <;:CIMa Dll!!spesas Ger~~t.iS da tinr.&. 

CLJ.US'ULA DEe1'Y> QUAR'%'.k 

'O - <la dei\OJIIinllçio aoebL no~ tenaos da ~liusala D:-ciallt. Segu!! 

.. ae.,u instewllll!!nt.o, é \led•do - t'i.e.nçae, •-vais e out~• att~s 

• tsYOr •stx"•nho.: aos intercc•..,• da ·Sc.eiedad<l!. 
c;am.tn.A pEClK). OOUITA 

aa eot.ac •ociaic nio p<XI.-rlo ser ccdió:ts a t.er.ceiroli: cSUãnbos i v 
foo::l..S..da se~~~ o eoncentimento •:.r.prcsso dos d.....,.i• sÓ<:iO'II~ • e. 

a.to:r:b:açio prfvia do ttinist.Cr:!.o dac: Comunic:ac:õc.c:, aos tlu;ao• dQ 

-'t.ipalado aa Cli.asul• 0\:larta do pre111ent.e Contrato Social., e pA>:"a 

-- :fia, o aóc:i,Q..ret.i:r.a.ntc deveri çOli!Uni-c: .. r • sua resuluçio 

eatUJ.ada. Elll c;:_•l<J"•r eventualidAil.ll!! os. sócios re.,~~oneac:ent"• terio 
..-pz'CI, & pre:fei;;neia n:o. aqtlisiçio das cot.as ao sóciQ retirante. 
CL1os.UU. bttiW. Sl:X't'A 

h.1~o .- dos sóc::Lo, Otl •e torn~andõ intar<Uto, i t:ocie<lada nio 

- dissolveri., pro•se.9uindo coa os rc!ll;u1escent.es, c:abet~do aQs l1e! 
Miro-·oa repres:entantes le9aia do sócio t"lllec:ido Ou inter<:J:l.to o 

pS.~l e os ].uc:rO'II apur.e11~0s nCI ÜltiPIG bsl•no;o :o.prov•do, 01J em n-2_ 
.. lançCJ •upcc:ialmconte levant.•do •e ocorrido o f•lec:i.Wie.nto 01.1 

t"d1çio depoie ~ seis 11\CSCI; da aprovaçio db bohnco An>J>!tl. Ot. 

-res. ••~illl apurlldos, •~rio paçoa CIR v.S,ntt> p:o.t-c:elas, iqu•is cr 

asiVIIa~ devc:.n~ • p:riiDQira aar paqa sei• &~eses ~· a <l.ata d• 
pc"O'I"&C:ÕÍ<:J -dos c:ita&:>s have~es; O cspital aoe.i•l. ~:eri reCiuzido pr~ 

rciosuol.11>entc, nunea inferior aos lirllitea f"h:adoa pela dec:iaio 

n :Zl"3• do entio CO!ITEL, pllblicad41 rw Diãr\o Ot'ic:ial <la Uniio 

.. 24 .Se Janeiro de 1.9,4. Se, entretanto. dlo,scojarcoll; 08" herdeiro• 

o. :r~esentantll!!s le9ais do sócio t'olecido o.~;~. interdito, c:onti11ua 
;rc.;.,... Soc::ieda~, • o;:oa isso çoncordare111 t~a os dll:f<lais •ócios :-

fncr:lio aqu.el<t1 dcsi<;tnl"r'i:'l" quem os repesrnte no lu9ar so\t~ 
lalec:ido ou i11teróu:o~ o;u.)o n~ set.ã levado • apu:ciaciQ ~ 
Jllaistirio da• Co!llunicac:õas a, tendo dele a su.s aprovaç.iio 

•.S..,. poodc!ri iate9rar o Oua<lro Social., do que .,dvUi, nec<: 

~"• a alteração do presente ContrRt.O Social • o ••u e 
fJDCnte IU"~iVfll!lento na .:h,Uita Co~rciel do ~stRdo de Coiia. · ..,._....,< 

CI.ADSuU,. brl:IM.II St'I"IW. . ... ,_-o'~;~ 
Os loc:ros apuraóor. e>n !lalan~o Anu&o'1 •e:rio distribuidos: e. Sr~Jot'l' 
.&:ioi ptCiporc:ion .. lmente ao nimero de cotas doe- que s~o (!e ~~:\~-:-~ ... • 
Ua6 4epois de dedu~.idA, pr~li~&iJl&I:""'Qte. a iiQportiinc:ia eq•a ~ 

lente a 5\lc:ineo por c:cnt.o) do J,uc:.:-o liquido para a c::onstitl.li -

cio&. mo. !'ondo 4o iteserva Legal •tê qv.e •tinj• • 20\(Vint.e por 
Ceato) d.o Capital social. 
ÇY.osOLA btciMA.'OlTAV;\ 

'l'ifs.a o e:o:erc:ic:io das fl>l"'çÕos de, a<b.inistr&4or • prócilirador da 

-ti.,.dê aer:Oo btosilei:tos nstos • • su. investidura no c&t90 

~nu po4e:ri oeorrer após si<l.o aprovado• pelo Kinistêrio 4AS 

cc.unicações.. 

CUOS"17t.A DtCtKJ. "NOtl'll. 

a. Sl Ide de~e-.b:ro de· c:ad• ano levantar~se i. - Balanço Geral 

-.1 daf. ativi4a.:l,es da <:111presa, O Balanço Anual leva:ri a ãsd-

-tua d.o t.o<!os os aóc:ioa c • .,r;. acoinp.anhado do e:o:trato da c:o_!l 

U .. Luc::roa a Perdas, 

f DIICOt - ~ .~cuss.dos tp:t- pr~~:ja1:o:os o• -..o s~~:r:iío auport!. 

~ pal~ aóei<H - ~~t•• p!roporc1oa.ais ao 11..,.ro 
.. c:ot.a• de qu., aio d011t.ent.oras. 

CLJ,Ust!LA V%C:t5IKA 

rtoea •l•i"""'~ .s. • .s.: -:)li.. ~ ~.,úncia • qva}q,1ar oat.n:J. P<»:" -:L• 
p:ti•dlagiado qua Sll'ja, O f0;1r0 4& ...S. 4& 50C1e4&4e p&IZ"& dil;"lai~ 

<i'i&b'ill•r disddio• ifiU1111 -•ctua~nta~ ••n"h4.a a ·~vir- ant.

•• part.aa contr•tnt••· 
~-

CLlUSUU. vn:tslN. P'ii:IM!:IRA 

Os caaoa 0111iasoa nesta ContrÃt.o sOctal •-=orio r~idoa polos 41.!. 
,..,.1t.ivo. do Dctc:rato nil 3. 701 0 4• 10 d.,. .::ranei~:o "• l.tl.t, a C!; 

ja 'fiel ob•ervinC:ia,be&. copoo das._de .. i• cliusula• desd• co.p~ 
-.!aloCI, ~"• abrig .. oa aõc:-ios. · ~ · 

&., 1'<'~" aat.4.ra,. j11rto• • contraUdos. aadn- o :J>"1:"..!. 

santa Coot.t"&to SO<:ll.al •• ttês vias o:!la iqual taor a 

f~ 11c Pt"C••nca daiJ to~u.:te•=M• 4a ~i. 

Goiln5.•, 25 .,., Setflfll>ro de 1.98 

LAR:I\. CO~ KONTEIJIO 

JIADIODIFtfSJ.O GOl'l'.NA L'!'IIA 

~MON'fEIRO 

!U"&siic:ir&~ solteira., unive.rsitiria., resi111ente a 
."-a c111 Coiir.ia, i ):1,,., T-lo no 1.~14. Setox "aueno, 

ra o3.o 'l'itulo de Eleitor no l0.0)6.2UI-ll da 1• zon 

44f setio, CIC de n9 485.2J9.4l.l-J4 e C•rteira· Ide:\tida

de p9 l. 7t9.028, expc:-di<l.a poola Secretal'i• óe Saqura:nta 

l'"W>~íca do Ec:t•do de Goii1, eJll. 23/0l/8(;; 

LUZU, J.NGEt.lNA :OA .SILVA 

8r••ileira, •<>lteira, univori:l.tir1.,, resi4enta • da~~~ic:i

llada - Coii.nia, i Rua 'l'-30 nO" 1.111.14, Setor !luano, por

tadora ~o Titulo de !;leitor n99.304.UO-O'J 411 19 .:on• • 

139& &ecia, etc de n9-JU-.s0&.22l-34 e carteil'a de 1<1eo

t.i4ad• n9 1..42.f..5SO, expedida pa:la Secretaria de S.9"Uran 

Ç& Públic:olll do Eat.ado 4• Goiios, ena 22/07/81.1 -

bU. •1, • da ca..u- 11cordo •Iterar o •-
ccmtrato aoc:ial 4a rafe+l.d.a •oei..,.de da ••<JUinta to:naa1 

lv) Alter.., & ~USOLA DEC'I.MA que pa••• a ter a -guinto red.ao:io10 Ca 
pi.Ul, 1110 ""l'alor de CZ-!õ' 2S.5C0.000,00 ( VIK'l'E E CINCO !'!ILHO~ E QUI.; 

I:MTO$ CRD%AriOSI • r•pre•e:rr.t.ados pCir 25.500.000 ( V1K'rE !! CliiCO 

)ULROZS E Q01KR!:KTOS MIL I ,c:ot••• no valor , c::ada uzu da Ct$ 1~<10 urox 
aD:U.OO} • • •ando int.egrali:to~~Ão no ••o tot.al· - -da c:orralit:a- · do 
Pala Mst.a. d.at.a., • d.istribu.i<los aoa &ócio& da ••'JII.h•U torwu 

ai l.AJIA ~ MOR'n:I:JtO, aabacrava 4 intap-alb:a i iJaport.lm:.la da 

C:SI 12, "'J'SO.OOO,CCW: DOtE IULIIGE& .Z'RCZX'MS S Cl•CO!:H'Uo. KI:L 
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c:au~J • ~F•-.. u.so P'<"'" 

OIICOlEIIt'A IUJ..J cota• r 
11) :r.usu AJM:r:f.%111. DA SILVA, aabacreYa • 1nt..q:raUaa l isport::incia 

.. c:sf l:Z.150.ooo,ocr oou: ttn.uors strzetHTOS z CIKCO~.A Nl.L 
CJ;UUDOSI. repr111aeJ&t.ado po.t' U:.7SO.OOOfDOSI: IU:t..oU ~s :E 

ClltCODn'A KlL)::ot.aSJ 

HJk ctliua.sla• 4o Contrato Pd.-J.t::ivo • alterá-ç&.a, não alc.çoa4oa 

.. la pr•••n~ .a1tera~::io, t:.lc- inalteradas. 
a., por e•ur- juatoa • contraudo-, •••in- o pn .. nte J.lla~n

t:e - 3(b:;aJvs.&. 4a 1<JU&l teor • to.ra., a.a ~aa2u;a daa taat-unha --

DllXOWstUCÃO D! I!:CUJ.SO$ TfCIIlÇQ!j: 

, J,ADtODU'b'SIO CO'!,U~A LTtU,. 

, lo ':tt..I.WSKlSIOil 

lo-1.• PalodC&IlU : Tal&YO Iul!. Coa, :l4ui'P• TdaCo Lt••• 

t.z - Tipo a/o'lll aotl;lo 1 an;.zooo-.t. 

1 , •rrn:XA. nU.11U.lfT! 

.t.l - J';.ltdcaat• 1 r.,.a ztnroaic Lt~•· 

2 , 2 • Tifo a/oOJ ao.Úlo : !1110•1·04·1:1: 

•I.U.A. COUIA "oloiTEtaO 

sõcia-cauut•. 

IIW)E IUL-IUJtA!M DE' Jt!Ú)IO E n:t.EYisÃa LTDII 
COHTitA70 SOCUU. ~ 

PelQ pri'St!11te i11c;t.ru .... nto P,art.icvlaf", 
.JOSE FERREIRA l"tiiES FILHO. brnihiro, 
ca1udo, Mtdh:o I' •oopr."s::lorio, do .. lciliado 
na cidad~ d• GoUnh, EJ:t.&do d.• Goias,,.... 

· cntd• t.•oo 1'1'siGihlcia u Rua 14ol, Quadra 

'iE• lot.l' 20, S•t.or Hlrist.a, portador da 
dtill di' Jdant.idad• n. ô3o873, t!><pl'di<la 

p la SSP·GO,, e lnscr:lt.o no cada!lt.ro do 
l"•a•ozs Flsicas do Hin1st.,.rio da Fazem<;!• 
•ob o n, 004.2!1'7,70J·Zii • MOACIR OE fRULR.. 
E SOIJZR, brasilotiro, cas:ado, •dYogado, 
llfot~ic:ilhdo 111 cidade di' Go~lllh, E'shdp 
d• GoUs, ondl' 't.~ residtru::i• na R-toll Z39,, 
11. 77, Sl'tOr Coi..,brll, portador da 
c•duh di' ldt'n't.idade n. 9:SI'1. I'HP•dida 
••la ORt·GO, • inseri to no Cadastro d~ 
••••ozs Fisieas do Hinist.trio da f'azenda 
sob o •· oo.c,:sao',Jil-oo. t.111hz .. • t.•;, 
e11t.re 11i J<~•'P • c:ont.rat.•do, c:onst.it.uir, 
c- de f'at.o c!cnu;t.H"•'"· ""'a soc:it!dad• 
•or cotas 'd• ('I'Sponnbil'i.dadl' li•itada, 
•"! .. ....Íir• -tJI'lo O.C:rl''t.O 1110. 3,'108'. <dt! 

10 4• J•n•:Lro de 1919, • d-.:L• 
od':l.spos:l.-ç6•• hgai11 CIUI' 11'•• for-
•pUc:a.,ti11, e, .e'!'pi'C:ial-•t•, pl'l•s 
c1ausul1111 e cond1cà•s qu•, f'K1tu:a • 
l'eciproc:a ... ••t•, s• cuo~t.orga• •·ace:l.t:a1111 

CLfÍUSUUI I - É cou.t:Lt;ulof• sob a ., .. ....,:l.aacJio de 
•ED.E SUI.-GOIRNft ltt; ltflOIO E TEl..EVJSAo 

LTOfl., u111:a sod•d•d• por cotas. di' r•sp,o!lsabilid:ad• 
lb.tt:ada, co .. foro • ••d• Jurldlc.,.. •a 'cidad• 411Ô Go1S•h-G0, 
esta n Rua C2". n. 230, Edif'lcll!l Ct!rlos Ch•o:as §OH'Y"'P 
609, podeado abrir ou f'•ch.-r f':LU:ats, svc<~rs~ois • 
••crlUrto'll .,,. qualqu•r pa ... t• do terrttbrio ••clon•l. por 
4•Ubvac.Jo llle 110t1os qu., r•Prtrst!Rte• a 111.;J.i.arill d~ capital 
•oc:Jal • aprcwacilio do Poder l"llbl:l.co Conc•d••t•. 

a.ÁuSULR I I - ft soc.h•d•de "t.•• por otiJ•to •• a •-cucllo 
dos ser.,iços de racf:l.odif'us.Jo •o•o1'a ou d• 

110111s e 1101a~•l'l11, - qualqul'r loalidad• do 't.•rrit6r1o "•clo••1. MIIU:ant• Co!IIICessllo ou p•r .. issSo do Gover•o f'•d•r•l• 

a.RuSUI.R III - Coutit.ufda por pr:az~ur:acl"o i~d•ter-
lll:lnado, 1 sotil'lhd• ·p:~;~r cU•solvid • 

qualqu•r t•111po pdo ca:u•nU-nt.o dos 116.c:ios, cttsl'r"a 
qua•do d• sua di11soluçlo os pr•c•it.ot: da l.ei ••pec;il':l. .~ ~ 

CLÁI16Ul.R IV" - O t:ap!tal social total•••t.l' 11Ub,.;c:r~ .~ 
· :l.nl.egcoaliZ:ado~ n••t.• ato. e" •oe4:a n 
• c:orr•nt• do Pai!> ot de Czs 15.ooo.ooo.oo (quillzl' •ilh6•• de 
cruzado•) diYidido .,. 15.000 (qu11ze ..,_~u cotas •o valor d• 
CzS 1 .. 000.00 (hu"' 10111 cruzados) c:acl• u .. a~ e f'ica cU.ct.riiH.Ildo 
•ntr• os s6tios da lil'guinte f'or01a1 

- ao sÓcio .JOSE FEitREIIU~ 'io!ltES Fll.HO, 7.:1"00 
('llrrt.• 01il • quinll..ntas) cotas d• CzS 
J .. ooo.oo Chu111 .. u cr<~z•do'lõ), no valor totll' 
de czs 7,:Soo.ooo,oo <s•t.• ·~lhã•s 
qui11ht!llt.os 01:1.1 crul'-dos)r 

b ~ ·~ s~cio ftORCII OE PAULR E SOUZA, ?.:SOO 
ts•t• •il • quinh•n"t.~s) coh~ d• C.fS 
1.000,00 (huM •tl cruzados), •~ Yalo1" to"t.al 
d• C;~tS 7.:1'00.000,00 1sot• •.alhà•s 
quinhe~t.os fOiil cruzados), 

cÚiuSut.R Y - ft r•sponsabU!dad• cros sOc:ios cothtu;, 
aa f'or•a da L•i. •IC-.,i do cftspost.o ao 

.... t. :z ... :l.a ·ti••· do o.c:rcoto ... 3.700, de 10 dco .;an•iro dco 
1?1?. • u .. thda a iii!Porta .. cia total do -eap1t.zl socaal. 

CLÁostiL.A U1 :.., R 11Dc:il'dade • 'ldooinis't.'r•da por u• 4• •eus 
sdc:ios cotist;os - o SOc::l.o-G,..rC"'II.e -

•o . qv•l cooopet• o uso da·~ dt'IIOMi-.:açlo soc.ial e a 
r11pr•s•11t.açJo ll'tiYa o p'lssi"'l cf:a soc:i•cfadt' ...,. Juizo ou for'!l 
d•le • 

tLÃUSULR VIJ - os ad•iaist.ndor•s da soc::i•dad• sirlo ~ 
brasileiros utoJ: e lilll' tnvest.idura 110 

c::argo :apOs ;o 111tidade h<~.,ll:r r•cebido outof'ga para e><t'C.utar 11 
s•~vico di' radiocH ,..,do so.,IOn't.• pod~tr:J ocorref" cr ... poh; dt' f 
IPl"OYidos p•lo Kiaist.tr.io dali Co.,unicacões. 

CLÁUSULA VIU - R r•sooasabil:l.dad• • • on•n[:açõio int.rr-
. lec:tuzl • ;od,.histr:atiY• 4a soci•d:aü 

cattcorllo so.,•ntl' a bt"astle:Lras allt.os. 

CUÍUSULA IX - Fica •l•it.o pan o c11rgo dC' SOcJo-
~ q cotista JOSE FCRRI!"UA prRUJ"" 

f'll.HO, QUC' seróll I'K:I.IIIIido d• pr•st.ar tiui;ib d" quiolque1' 
••pote: i• •• ~arant.ia de •u• gl's.t.io. ~ • 

et..~USULfl X - n so'c:i•d<~de po!ar!ra ~•z•r-- repre••nt.ar 
por proc:u1'1dores. •-pr• b,..as:l. 

natos, .,...p.cH'iclldos os pod.e1'C'S conf'•rillfos • o ••u rir .. ~ 
IIIOS inli'tTUOifllltCJII d• -~lldato.. ~ ~ 

. . ~ ..... 
Cl..fiUOUI.A" XI -· R soc:Jfldadtr P•ll•ri ao lklclo·G'er••te 

... .,.., ..... •cia ,..nsal, 11lo pod•ndo, o s•u 
-lor lot.t!l •Hc:•d- ao li.,ite .. a.xill<l P•r,.it.idO p•la 
11'1!iSl:açlo do l01posto d• lltenda para d•bU.o da · C.Ciata 
~D••P•s•• G•rais-. ' 

CLJÚJSULR XJ I ,_ i: l'xp~essa01ent.• vedadl a ut.Jlia::~~CICI da 
d•nDMillacio 11oc:hl d:a~soc:hd•d•~ •• qual

qu•r ll•gbcio •st.~anho ao11 'lí•Us int•r•'lis•a social•. • •"9rr
c::1al•e•t.• ... sllq.,l''li, avais. •111dossas ou Dt.l't.ra qualqu ... 
f'ar01a , d• !fara11t1:a, sob p•n• cll' r'I'JIPODS.atliltilfa•e CiVil • 
;rtai••l llfo •bcio co"t.ist.• qu• o f"ta·•r .. 
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t:I.JÍir.JstM..A. 'Jtlll - ft •Qo:i•da.fe • CCIIIS't.1t.Ui4• .ltClUSiY•"•nt.• 
d~ bra•ll•iro• dct fo'"'" qu• o capital 

11.C>Cl•l~ ""' •u• tot.•H.d•<l•, p•'l't•nc:•ra ••,.sn·• • P•••o•• 
f'l'5ic•• bra•11elr••· 

a..NJSULft XIV - 0 quactf'O d• funt:iDIIil'iCI da -.o<i.-!ade • 
f'orooad<;o pref'llf'•I\C:lal,.•t~'te d• t.r••Uou·o•~ 

.-u. ao '""'ICia, ••rilll cobat.lt.vldo de 2"3 ~dob t.•l'çod de 
tu.~alh•dorel. ,at.lGIIai•. 

~ XYt - ft aocl•Jade~ por ••u• sóci011, obriJ,•-•• 1 
cuooprir rigoro~a"""t." n lei•, "'"gu14"'""

W. • b•t.ruo;~• "lllll"lildll• do Podrr P.:tl!lic:o Co11ced•nt.•, •iJI••t•• ou que _,.h•• a vig•r, r•f•r•nt.•• a rao:iodif'uafo. 

O.ÁusULR xvri - fll• cota• r•pr•••nbtiv•• do c:apt·hl'< 
'- •oc:Lal •lo illdi.enAYIIIi.S # ill!:aucian.toYeta, , 
4:l.,."C.a 'ou iMiret.alirl•nt• a estra11ge1roa ou peuaaa ;ur1dic:u .• 

CLÁUSULA· XVIII - tto~ .. 1l1J"'" •ltoeraçSo c:ont.rat.u~l l!od•r' ••"J 
· r•:.Lizada ~·,. l!r4!Yi'l autorl.:uçStl <lo · 

'".i•1st6rl.o da!l ea .. u ... l.::aç~ .. ~. apbs '"'"'"" • •ntJ.dad• ... c:.bido 
eut.orga p:ata •x•c:ut.at ••rYiço <IC' radtcdUIJISo. 

.tLftusuLh" lÜX -A-.. cctn; s.!ôo Mn•inati~s • bdiY1&1Yd11 ·•III r•laçiC!I t sociedt~d•, qu• para .cad• u•• 
4•b• r•eofth•ce •P•liii'J'\11'1 Onico ptoopTI.•tario. 

ctiwSULA XXI .,. 0 a110 •CiY.I.l c.Ob.::icti'l'l C:àiO a a~o f , 
• • • au sC!;:o, d• 1. d• J•"•i'l'o :o 31 de 

llllleze,..b'l'a de <:l!d• :o no, d11ta ... 'lUII ~•,.• l•~o~ado • •r•i t.o o 
•ala.,ço 11•1'::111 Co .at.\YO • pa·u.iyo da so~:i•d•d•. 

a.RusuL.ft :XXII Do ,..~ult,.do do •w.e'l'c:!cio soe'l':lo d•du<ti-
dos. a•t.•s de qualquer p~rt.lcigii<;;So, oa 

•••Juizos ilc:U..uhdos • a praYh:ló par,.~ o h1poat.o sobr• • 
.tl••d•-
ct.Rt.isULR XXIlJ -:ô pre)lll.Zo da e>eerc1cla ••t' obt1gato

rh .. ••t.•. ilb'II01'Yido pelo• lucro•, p•h• 
....,..,rvas de lucro. •. rt•h· t>et:t"l'V,. l•!lal, •••sa orcl~ot. 

a.ÁoSUl...A XXIII - Oo lucro liquido do •>eeY:ticio. n: tcbu:o 
po.: · c.-!lto> s•ri"CI aplic:ados:, ,.nt.'lfs cl'lf 

4tudqu•r out.ra d••Unaçlo. •:a c:onst.it.uiçl'a d• v ... ~f'unO'o d• 
b~tva-. qu• nsa •><ceded• d• 20% (Yill~• por eent.ol elo 
capital social• · 

tl.ÁUSl!UI XXV -O Fundo ele lh!~•rva t.er11 por fh1li.<:tadé'' 
af.t.egurar a inh9ri<lade da caoitill t.o~:ial 

• 'II<:!IOIO'lltll' poder41 set utllb::ado para au,.ent.o d..-c.t.• • 
c_p,..,.,.,s;la dll' rtr•Jyl.,.o. 

CI.ÂUSUL.fl li:X\11 - O ••lda que e>eht.it, apOs: 11 obs:•r~o~:&ncia 
dCI di"posto "~" cl:t.usul,.t: anteriorea. 

•n* dit:t.ributdo aot: t:r>tios:. na ptoporçlio de suas cot:~a. 
pQ<Iendo et:t.•!l, eTttretanto, d•libe!P11' pCir l.ln:ui,.idade. qu• •eJ• 10al\t.ido, no t.O'do ou "" pilttl', '"'"' I:Oftt.il d• -Luc.ros ''" 
lv"penr;o• ou t•ser-vado p.ara o '""'••to dt l:lpit.a1. 

à..ÁosuLR :XXIII I - O bicio oi:U at.ivi!lad•• da '1iC.ehdade 
· · ocorr•r41 data d" :a.s•.1.n1t.ura do 
p1'•••nte litat,.rq,.ellt.O. 

o.flUSULA Xli:Ylll - tJs ,;r>cios ~:;ot.it;ln d•c:l11':u• qu.- nlo ••Uo 
· 111CU1''1õO'Ii .,., cri ... er; pr•vist.~n .,. l•i qu• 
n i"p•.;'l,. de •~oCerc•r a .. t.J.~o~htad• "'"'"'"''t.U. 

Outubro de 1990 

CUUJSUl.A XJOI:l • .o,.. C111UJ:a sCo pr-ist.IQ"' •o pr•••~~ 
t.!'o.Uoento ••rto "••oh•tdo• d• ..:or,.o c

oth.JIOSitiY'Os qu• r•aulaiO o f'llllC:lon,.••nlo das soe:L•otad .. •"" 
c:ota~<.. d• re•flo•sabllldade h101t.,.d•. p•loa qua:L• • 
aOc:i•d•d• •• r•g•r:l, • p•l• l•gh.l•~t"" 01u• disC:iplh.a • 
•Kac:uçlo llllloa -rvlços •• ra~Uod:Ltualo. 

~. a"stl'l. por •• achs''""' Just.o• • cot~t.t'a
t.ado•~ asdna• o pro•s•11t• .,. 4'141 <cu•t.rol yl.as d• igtlal t..or 
• to• ..... dt~t.:l.logtaf'adas ao aiiVS"!'so d• 05 ~chto> folhas. co 
qual lido • achado co,.for"• •••.ina• Ju11t.a••nt.• ~:lHo ,.. 
t.e•t.•"'u"hia' qu• • tvdo a-.ai•ti,.,..,, par• qq• •• ptodUli:M os 
•'•itos l•lf•is. 

;c.J:.:~ã;; ·~ 
J:,:...,_~~ 

IIORCilt IX: PAIJL..A E SOOl;ft 

US1) Oft tJENDKINAÇÃO GDClRL :C: 

.... J;J.::::r.~~:~l 
~st· ~I. o - ll•rellt.ll · J 

1 - llfiMSIUSSDit 

T.t - "abric,.at•t LYS Et.EfRCKlC LTtiA. / 

1~2 ~ tlpo •/ou •odelol fiV - 2 ~u - y / 

2.1 - ·hbr1c:•nte L'YS El.."ETitOtUC LlDfl /. 

ltEPE CLIL-GOJANP DE RÁDIO f'. TI:U:VIIIi!iO LTOA 

PI:OOI:A"RÇÃO 

talt~eiPJos aftstcos 

606:5 
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a) Prafer•s~:ilt a t••••• •~tores • tat.•••••t.•s 
aaU.o••1• • fi• de t•ceaUvar a crtal.lviOIIada 
._ fi- t~raa,l•h•a • o •••••volYi...,t.e 111aa 
...., ....... ~ .. ""',.tora• lla~iOftailll. cOto 1t 
co•••cueflt.• tiOoplhçlo do -rca4o liga•o a 
1,odaa aa at.ividad•a art.b~:Lc:••• • 

., rflpatto •• 4:Lf'.-raftchç~a ratiaaal• da 
cultura »f'aaUalNI prac:vraado l"aheioat-lla ... 

.aau Jlr(lprlo coate>tt.asf 

c) •••ut••çlo ~ta alev•dll aaftt.tdo 6ttco~ 11Cil'lt1 a 
c:lv:lco, 

•) l'ldHlgl'lldad• da F<111C.. da :~.noJ'or .. u:lo "" f'at.g 
a11t.•a da -isslo d• liDticta • ollse"Ytncsa, "• 
pu&l1c::ld•4'a. da aor••• •uca• lndl~~"•tvala a 
fii'Ot.•o;lo do pC.trltco • do Can·nnoldar. 

ft Pl'Ogra.,.açlo atet~derl, t.a..n•JII, •• 
.. \lfliUlaç&•• ·do ltegula.,.snt.a 4os Sl'rYiços d• tbdiodif'l,..~lo, 
Cn ltrt.:l.saos ll • 16. • lo. • 2o. do Decreto-Lai •• 236 4• 2B· 
«e .,..,..•r•f.r-o de 196'1, ,.o .. t.ru• l'tC •• ''· de 2' d• .;.r~•iro 
tle '"4 • "• S2 ·de %4 c1• ,. ... ço cts l98:Z e ,.orbri:a 
••t..,.•i•i•ter:l.al n. '680 de Zl de at.rtutl"" de 1'i'BO. 

,Róo.RH~~· 

TOf'lCOS $1NO,.TS1:0S 

i - EDUCATlUa 

Obed•c~do o te .. po 111reYisto na 
•legi~tbo;:loo, .,..,e,.~ndo da !lW horãrto de 

trab:dhCI espaço .. a ,.,..,. aprovaitad~ e• 
t.ran,uootasSo de aula,., p•lestra11 • 
conF•r•llcia~ da!ltinlldos aos v:lirioll grauto 
·d• adulll.-.ç:l"o e tnto't.ruçlio dos ouvi,.tas, 
para Q que Ur"a"" CQRVhioS COOIO 
it~st:Ltutç~s I!$91!Chlí.J:ada• para. 4c-o;sa 
f'0r011, prOMDVt'r O di!$1RRY01YÜO•nto 
intdecW.X. cultural, •oral • c!vtco <lotl 
Ul•••pectlldor•• 

11 - NOTICIOSA E INF'OR!'lATlUR 

CGoojU•ol!ol!lld•ftdO JorOI•is dl*r~os .r:o'" oturaçio 
.. bi'"• ele 2':1" .. >.nute,; •:::td::a uoo, ecoo 

".triiiiiSOOi~'JSo • de not.ic:hs. .fato11 
acont~tcioocr~t.os • inrorooativos. ~l*"' de 
reportage11s ""t•rn:ts de tar*to~~r 
:iaf'or••t.I.YO de qu~lquar r~atur•X•· 

" ll'rCIIIl'llooaçlo CbC"deCitf':t 11.-ste C:t•O 
••vutr~te dc!ldcbr:t,.•ntot 

UJ- M VIVO 

frac:ur1ndo Yllol'i.t•r o ... ~tsta 
lllr••ileiro. prop.:le-s• " irradiar una 
prvgral'laçlo d• alto "lvel. aa "':I.YO• c- a 
••rt..tcip•çlo :1.11 Joc:o. .tia •rtist•I'.OU • 

t.raa...,:lsatio ti• rrovr•IUs ~ .. •'"•"'•do• 

:::-e::::~:-: • .:~:=~ .. e-:.:.,.::1::!"~- -~~; 
"9flula-t.aÇIIQ da ,.•t',b:la - 41••tra 41•• •or••• q,u• a ...,,.t. ... r-s~ular 

- ~ltt!'o 4a ,. .. ,q Cfl'iall'hçlo. IIPI'a'lallta"' 
\alapac:aa. COito Wat.ro a C:Of<todh da coatu,.aa -
Mr.lir.f4 p•r•i'tldo. aU.11 da f'll•s n•t:io';ai• 
cl:liat~iCOtl ou d• a,...11turas ou d• f'u<:~So- P'roi'IDY•r• 
w•rtes llacto.•i• - Yideotape. JIIWel••• ..,ar~•• 
d:I.Wrt.:l.-nta• • f'il"" de afliiUI~So ••l•cio•ados~ • 

P1n- outl'O bdQ• • 111r:::::tu-..;o d• progr•-• 
:l.apor-t•dos ••ra. ant•• 1111011 f'oa" de 1af'crll•c•a 
:hufLtpet~sl~l ao pCJbhca • .,. g•ral • t~io "" 
.Y•l<:vld d• :l.otportaçiQ cultural. f'ataf' tt:lialco. 
pot• d&O;rot!M'•~~Go d!ll proetorç:lo~ de 
ll911<:arattertzaçlo d• $1'1-s••• co•c•P~õ•• • idllllitl 
d• •ostll. crf.:~~tivtcl•de • or:l.gh•lid•d•• cuJo l"llio; 
,...~tl't•do 4- .. .,. d'••••r"'io;o o•de • tu~ior 
jlllre.;vdJ.'Cada * a própria c .. lwra br:.,.ile:lra~ 

s.... perdei"" d• vb\a tltnltl caracte-r:La·Ucu. 

::tt~!:! .!;ut~;~~!~a d:o~itt::':: c::~.1;r;:cx:::7•1..7. 
apo:l•r* s•ooprot o"' obJ•ti..,O$ •ac::l.o•ah.~ 
o suporto• f.ondtsp•'•*"'•l • sua c;ot~aa-c:ll 

ctl'fÉtUt!l PltEF"EIIEHCiftiS. 

Esta ~ntidadlt, obJ•'Uvando qr 
••l•cion•d• p•l.a l'f:ln:(t:tE--r.to <1'11t: Co,.uRtcaÇ&s11, I!)Cecutar* o 
11.,.yJ.ç;o <I'• radtodif"us.lío osonora eM FM 0 "ll•sta cicl•d•, ••• 
.. elfloriHI cOIIdiç6as previstas pelo Pcd.,. CO"-cl!dant•. Procurou 
at.ofldar. dt'nt.'t'C do pO"Istvel, a tcd~ os CRlT!.RIQS 
l'~t::tqENCifHS, con•tar~tas Ca CCiacorl'*ncia. ftsstn • qu•l 

1,. Pr•Yf.U a CGilSti\4.1tçlo ob Soc:iadad• 1101' 
elaMalltos q'IIOe ,.,. sua totaUdadlt 11'10 naturais da ravi,IQ. 

2. .OreYiU u .. a prograMai;:tio •••f.c• q .. a ... i•• 
•t•ftdotr, pleftaoool!"llte, a tln•t~daa• do •ttr""""'"' prttYi•'-• 
fl:egulaoo•nt"' dos Seryiços dot R:td1odJ,FusiOI 

3. PrrJiu a :l.ftt(e111çlo e o uso de equtp•-•"tM, 
tl'llliS•isaor- • .d• ... t,..rial .de estt.od:l.o ode f'abrf.c•ç:lo 100 X 
••cioaa1J · 

"'· C:Of'P"OYCIOII ""' 11le•• capac:Ltlade f'f.-.tlllc•t"• nr• 
o .,. ..... orr.oiato. 

IIII ••r tlt•- • at.~~lf-
...-c:li':lc......,.w as gs.t.l 4tl ~c.-.... <:u .. ,._ • ..,t. .. w ._., 

•J ~ttond•ra - ..01: "o t•toPCI ,.. •u• ,.,,.,. ... ,..., 
llltlr:l.a • t-•· •ut.orll1l • i•Urpt"eW. 
...-ct.a•a:ls. r••P•it.ll•do •• "if"era•ct•c5etl 
...,ltlllaitl ,.. cultu"• b"••U•lra • jllro<:ur••tlo 
... Je~::loaa-1•• - seu t~r6flr:l.e co•t.xto, 

•• ftt.rlol ... a - 5X .., t..-po ti• - ,,.ograltlllt;tio 
41Ur1.,. a hr..tt,.çtia 4e- _,..tçe ..v\.U-1-.. 
11 • .,.., •• 

cJ .........,. • .-aat.e •""' 11• ~ • o&~~• 
11,..,,.. • .,.,.. 4116r&a. I trr•ol:l.açle ol<l ... .,ws:çe 
.. t.:lict"a "" ...,......, .. • f'rotr•,..• ttlucil""'"• 
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(À Comissão de Educação.) 

O SR.. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- O Expediente lido vai 
à publicação. 

Do Expediente lido. constam 
os Projetes de Decreto Legis-
1ativo n~s. 58 a 60, de 1990, 
que terão tramitação com prazo 
determinado de quarenta e cin
co dias~ nos termos do art. 
223, § ,~ da Constituição, 
combinado com o art. 375 do 
Regimento Interno. 

De ac·ordo com o art~ 122, 
II, b~ do Regimento Interno. 
as matérias poderão receber 
emendas, pelo prazo de cinco 
dias. perante a Comissão de 
Educação. (Pausa.) 

Sobre a mesa. projeto que 
será lido pelo Sr. 1~ Secretá
rio. 

É lidv o seguinte 

PRO~ETO DE LEI DO SENADO 
NQ 184, DE 1990 

Define crime de abuso do 
poder econômico, e dá ou
tras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Constitui crime de 
abuso do poder económico, pu
nido com detenção de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos ou multa 
entre 2.000 (duas mi 1) e 
10.000 (dez mil) vezes o valor 
do Bónus do T eSCl-!fO Nac i ona 1 -
STN ou índice equ1va1ente que 
venha substitui-lo. a prática 
de preço extorsivo no comércio 
de comporye~tes, partes. peças 
e acessor1os de produtos 
industriais. 

Parágrafo único. Considera-se 
preço extorsivo. para os efei
tos desta lei a formação de 
preços em qualquer esfera do 
processo de comercialização 
(varejo. atacado ou produtor 
industrial) que implique mar
gem superior a 20% sobre o 
custo de produção, excluídos a 
inflação e os impostos inci
dentes. 

Art. 2~ As penas estipuladas 
no artigo anterior desta lei 
serão agravadas de 1/3 (um 
terço) em caso de reincidên
cia. ou quando se tratar de 
domínio de mercado pelo fabri
cante do produto ou·de exigên
cia deste de reposição de com
ponente, parte ou ~eça Qenui
nos em atendimento a clausula 
de garantia do produto. 

Art. 3~ Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

~ustificação 

O abuso contra a economia po
pular advindo de setores da 
indústria nacfonal tem-se 
constituído em verdadeiro fla
gelo a atormentar a vida do 
brasileiro. dado sua constante 
ampliação e. sobretudo. a im
punidade caracterfstica desse 
tipo de crime. 

Coibir essa prática crimino
sa. no entanto, é tarefa de 
diffcil consecução: inúmeras 
tentativas revelaram-se infru
tíferas diante da complexidade 
e do caráter dinâmico dessa 
modalidade criminal. 

As frustrações não parecem 
desencorajar. todavia, a auto
ridade pública. o Legislativo, 
pelo menos. tem sido pródigo 
no tratamento da matéria. Data 
do governo democrático de Var
ga~ uma primeira abordagem ao 
problema. Oa Lei n~ 1.522, de 
26 de dezembro de 1951. que 
autorizava üo Governo Federal 
a intervir no domfnio económi
co para assegurar a livre dis
tribuição de produtos 
necessarios ao consumo do 
povo 11 • surgiu todo um aparato 
institucional estruturado nos 
p 1 anos federa 1 • esta"dua 1 e 
municipal. Tal sistema. cons
tituído da Comissão Federal de 
Abastecimento e Preços CO
FAP, auxiliada. nos estados. 
pelas comissões de Abasteci
mento e Preços - COAP. e. nos 
municípios. pelas Comissões 
Municipais de Abastec1mento e 
Preços- COMAP, pautou as re
lações entre consumidores·'" e 
empresários do comércio e da 
indústria por toda a década de 
1950 até princípios de 1960. 

A crise de abastecimento do 
infcio dos anos i960 incitou o 
poder público a reaparelhar o 
Estado para suas intervenções 
no domínio da econom1a. Em 
1962, através de leis delega
das. o sistema Cofap-Coap-co
map foi substituído pela Supe
rintendência Nacional do Abas
tecimento- SUNAB, auxiliada, 
na exeçuç~o. pela Comissão de 
Financiamento da Produção 
CFP e pela Cobal e Cibrazem. 
empresas públicas então 
instituídas. 

Esta nova sistemática, tendo 
a Sunab como organismo central 
de intel"venção, atravessou 
todo o período da ditadura mi
litar prevalecendo ainda hoje. 

Em que pesem as dificuldades 
administrativas interpostas à 
égoca ao aparelho de interven
ção estatal. pode-se afirmar, 
de pronto. que o sistema en
gendrado pela autoridade pU
blica era flagrantemente ina
dequado à intervenção numa so
ciedade em processo de rápida 
transformação econômica. En
quanto o Brasil se transformou 
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celeremante nos anos de 1960 a 
1970 em sociedade industrial 
moderna. a sistemática Cofap -
Coap -comap, ou sua homóloga 
capitaneada pela Sunab, 
prestava-se a intervir unica
mente em relações comerciais. 
ignorando totalmente a comple
xidade dos caminhos que liqam 
o processo industrial ate a 
colocação do produto final à 
disposição do consumidor. 

Evidente. pois~ a conclusão 
sobre a 1noperância da regula
mentação intervencionista em 
vigência desde 1951~ toda ela. 
aliás. calcada na perempta 
Constituição do pÓs-guerra. 

Antes de o 1eQislador de hoje 
passar. sob a egide da Consti
tuição atual. ã ade~uação de 
mecanismos eficazes à salva
guarda da economia popular, 
vale observar as últimas ten
tativas do Governo na aborda
gem do problema. 

Neste particular, ressalta-se 
a iniciativa visando à rein
trodução do Conselho Adminis
trativo de Defesa Económica 
CADE. Para tanto, o executivo 
valeu-se. no início de 1986, 
da aprovação do Regulamento da 
Lei n~ 4.137. de 10 de setem
bro de 1962 para outorgar ao 
Ministro da Uustiça o estabe
lecimento do regimento interno 
do Cade objetivancto definir 
sua "estruturação. atribuições 
e funcionamento" (Decreto n 2 

92.323, de 23-1-86). 

O Estado não deve persistir 
na inoperância e a incumbência 
do Estado e da autoridade pú
blica na defesa do consumidor 
está claramente estabelecida 
no texto constitucional, de
terminação. aliás. redundante 
quando considerada, seja na 
definição dos princíp1os Oa 
ordem económica (art. 170. in
ciso V). seja no capftulo da 
competência da União (art. 24. 
inciso VIII) ou no dos direi
tos e deveres individuais e 
coletivos (art. 5R-. inciso 
XXXII), notadamente neste úl
timo dispositivo. 

Assim, definida. constitucio
nalmente, a responsabilidade 
do Estado na defesa do consu
midor, faz-se oportuno seu re
aparelhamento para o mister. 

Dai a relevância e.oportuni
dade da iniciativa. 

Sala das Sessões. 24 de outu
bro de 1990. - Senador Márcio 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N~ 1 .522, 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951 

Autoriza o Governo Fede
ral a intervir no domfnio 
económico para assegurar a 
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livre dist~ibuição de pro
dutos necessãrios ao consu
mo do povo. 

LEI Ns:. 4 . 1 37. 
OE 10 DE SETEMBRO DE 1962 

Regula a re~ressão ao a
buse do Poder Económico. 

DECRETO Ns:. 92.323. 
DE 23 DE uANEIRO DE 1986 

~rova o Regulamento da 
Lei no 4.137, de 10 de se
tembro de 1962~ que disci
Plina a repressao ao abuso 
do poder económico. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA 00 BRASIL 

TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias 
Fundamenta is 

CAPÍTULO I 

Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos 

Ar·t. 5.ll; Todos são 1!if!Uais pe
~ante a leí, sem dist1nção de 
qualquer natureza. garantindo
se aos brasileiros e aos es
trangeiros reSidentes no Pais 
a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade. à igualda
de. à segurança e à proprieda
de, nos termos seguintes: 

.... ~. ' -... _ .. ~--~ ....... · .... ~. •. 

XY.Xll o Estado promoverá. 

Art. 170. A ordem económica, 
fundada na valorização do tra
ba~h~ humano e na livre ini
ciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, con
forme os ditames da justiça 
social, observados os seguin
tes princípios: 

V - defesa do consumidor; 

(À Comissão de Consti~ 
tutção. Justiça e Cidadania 
decis~o terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - O pr·oj etc 1 i do será 
publicado e remetido à comis
são competente. 

· '·Há oraaores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre 
senador Afonso Sancho. como 
)-i_ der do Governo. 

O SR. AFONSO SANCHO (PFL -
CE. Como Lider. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) --sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ultimamente, 
sem dúvida, estava havendo 
protesto geral da sociedade 
contra os excessos. através da 
televisão, não somente na par
te pornográfica como na parte 
da Violência. 

Na parte pornográfica. nem 
vou comentá-los, pots acredito 
que nos bordéis só se via a
quilo dentro de quartos 
reservados. Na parte da vio
lência. é excessivamente pro
vocante e desagradável para a 
nesse j~ventu~e e, por que não 
Dizer, parà toda a sociedade 
de um modo geral. 

Fe1izmente, com a ascensão do 
rt_õsso í 1 ustr·e Colega, Senador 
úarbas Passarinho. ao Ministé

......... . _, .. ~ .,. !_-_r_i_o da Jus_tiça, S. Ex"' baixa 
.... _,_Po'f<taria d1scip1ínando todos 

Compete à Urdão. aos os programas em tlol'ários _que 
a_c Distrito f-ederal poderão set" toierados, de ma
concorr-entemelite so- t1Efi r a mais suave, -::anta para 

na for·ma da 1ei. a defesa do 
çonsu:r11 dr.'> I' . 

Art. 21. 
Estados e 
1eg1sler 
bf't?. ~ 

... <. ·-· .• ' ·--·~ ' ... ~_~·.~-- ~.- ·~·-: ~ . .,..~-
VIII responsabilidade por 

dano ao meio ambiente, ao con
sumidor, a bens e direitos de 
va1or artfstico, estético, 
histórico, turi'stico e paiSa~ 
gístico; 

••••• -- •• •- ••• ' • - ". ·---•-. ~ p ·-~-· •• -· ~. 

TÍTULO VII 

Da Ordem Econ6mica 
e Financeira 

CAPÍTULO I 

Dos ~rlnclpios Ge~ais da 
Atividade Económica 

OS jovens e crianças como para 
as pessoas mais idosas. 

--sr-.- PrE's i den'te, eu desejava 
neste momento apenas regis
trar, para oue conste dos A
nais do Senado. essa portar·ia. 
que entendo moralizadora. 

o Sr. N~y Maranhão- ·Permite
me V. Ex~ .um aparte'? 

. o· SR.·· AFONSO SANCHO - Ouço V . 
Exa com muita atenção. 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre 
Senador Afonso Sancho, solida
rizo-me com v. ExA por este 
pronunciamento, no que diz 
respeito à atitude do Ministro 
da Justiça, Senador Jarbas 
Passarinho. conCernente a fre
ar, porque não podemos confun-

dir 11berdade com 11cenciosi
dade. V. Ex 4 sabe que hoje 
está existindo, entre as redes 
de te!GV~são, uma grande 
concor~enc1a. A verdade é 
esta! Nobre Senador. se v. ExA 
quer ver uma peça proibida 
vai a um teatro. Ha uma dite: 
rença muito grande entre uma 
peça de teatro. onde só va1 
que~ , quer assistir, e 0 
hcr-ar1o nobre da televisão que 
exibe Tilmes e novelas desse 
tipo, invadindo a nossa priva-
cidade, invadindo a nossa ca
sa, onde as crianças são obri
gadas a ver. Por isso, 
congratulo-me com V. Ex~ Não 
sou palmatória do mundo para 
dar exemp1o.de moralid~de, mas 
lembro aqu1 aquele adagio po
pular do Nordeste: "Confunda. 
mas não misture!", assim, o 
Sr. Ministro da Vustiça fez 
muito bem em disciplinar esse 
tipo de propaganda, pois não 
se vê, em nenhuma parte do 
mundo, coisas cQmo essas. v. 
ExA pode ir à Asia, à Europa, 
aos Estados Unidos. e não verá 
esse tipo de pr-opaganda de 
sexo em horário nobre, em 
horário oue as crianças ·costu
mam assistir à televisão. Por
tanto, congratulo-me com v. 
ExA pelo oportuno pronuncia
mento~ em que dá apoio irres
trito- que entendo deva ser 
dado por toda a sociedade - ao 
sr. Ministro da Vustiça. Para
béns a V. Ex.: 

O SR. AFONSO SANCHO - Agrade
ço ao ilustre colega pelo sig
nificativo aparte. Realmente, 
o Ministro não vai deixar de 
ser criticado por aqueles que, 
como bem disse V. Ex~. confun
dem 11 berd.ade com 
licenciosidade. De qualquer 
maneira. S. Ex~ vai ~eceber 
aplausos da maior parte da so
ciedade por essa portaria. ~ue 
vai. pelo menos, sustar um 
pouco_ esse excesso de 
liberdade . 

o Sr. João Nascimento -
Permit-e-me V. Ex.l um. aparte, 
nobre Senador? 

O Sr. Mauro 
Permite-me V. Ex~ 
nobre Senador-? 

Benevides -
um aparte, 

O SR. AFONSO SANCHO - Com 
mui ta sati_s_fação, Senador Mau
ro Benevides, mas gostaria que 
v. Ex a permi t ~.sse que eu ou
visse primeiramente o aparte 
do nosso colega João 
Nascimento. 

o Sr. Mauro Benev1des A-
guardo~ então. a 
oportunidade. 

o Sr. Voão Nascimento sena
dor Afonso Sancho, congratulo
me com v. ExA Como disse o se
nador Ne9 Maranhão. já era 
tempo de se tornar providên
cias, no-- sentido de haver mais 
respeito às famílias brasileí-
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ras e, por que não dizer, res
peito até ao público que as
siste à televisão. Torno-me, 
inclusive, um dos parceiros 
junto a v. Exa no que diz res
peito a esses comentários. Ou
vimos a voz do ~ovo. Na reali
dade, ultimamente criticava-se 
muito o excesso de cenas onde 
havia a 1ibera1izacão do sexo 
e também a violéncfa. E bom 
~e se preserve, dentro da fa
mflia, aquilo que tentamos fa
zer em casa. Portanto, fica 
aqui, tambéffi, a minha palavra, 
associando-me a v. Exa, de 
congratulaç5es ao Sr. Ministro 
da '-'ustiça. 

O SR. AFONSO SANCHO - Muito 
obrigado, Senador. Seu aparte 
vem realmente corroborar o meu 
pensamento e o do Senador Ney 
Maranhão. 

Ouço o nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador Afonso Sancho, a minha 
intervenção, através de aparte 
ao discurso de v. Ex~. é ape
nas para me regozijar pela sua 
iniciativa de trazer ao conhe
cimento oficial do Senado Fe
deral. conseqüentemen~e para 
inserção nos nossos Anais, 
essa portaria do Ministro Jar
bas Passarinho, que tem tido 
ampla ressonância junto a to
dos os segmentos da sociedade 
brasileira. O Ministro da Vus
tiça adotou uma posição compa
tível com a responsabilidade 
do cargo que exerce, preser
vando a nossa sociedade exata
mente dessa exibição, dessa 
projeção de sexo e de violên
cia na televisão brasileira. A 
iniciativa de v. Ex 4

• vindo. 
hoje. registrar esse fato da 
tribuna do Senado. objetiva, 
certamente, não apenas expres
sar os aplausos do Senado ao 
seu ilustre Membro. hoje guin
dado ao Ministério da Vustlça. 
como também estimu1á-1o e ado
tar comportamento semelhante 
em tudo aquilo que disser res
peito ao resguardo da socieda
de do Pais. 

O SR. AFONSO SANCHO - Agrade
ço ao nobre colega Mauro Bane
vides o significativo aparte. 

Realmente, nôs, do Senado, 
estamos de parabéns por ter 
saído daqui um Senador, que é 
um autêntico representante do 
povo, que teve a coragem de 
baixar essa medida. que, como 
já disse, não deixará de tra
zer protestos. porque muita 
gente gosta é ver essa anar
quia que já começa a se espa
lhar pelo Pais. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. AFONSO SANCHO EM SEU 
DISCURSO: 

PORTARIA N• 773, 
DE 19 DE OUTUBRO DE 1990 

O Ministro de Estado da Jus
tiça~ no uso de suas atribui
ções, 

Considerando que compete à 
União exercer a classificação, 
para efeito indicativo. de di
versões ~úblicas e de progra
mas de rádio e de televisão; 

Considerando a necessidade 
urgente de se estabelecer a 
uniformização dos critérios 
classificatórios das diversões 
públicas e de programas de 
rádio e de televisão; 

Considerando ser dever do Po
der Público informar sobre a 
natureza das diversões e 
espetácu1os públicos. as fai
xas etárias às quais não se 
recomendam, bem como os locais 
e horários em que sua apresen
tação se mostra inadequada; 

Considerando que o artiQo 54 
da Lei n~ 6.698, de 10 de ou
tubro de 1979, proíbe a apre
s~ntação ou o anúncio de 
espetaculos sem aviso de.sua 
classificação; e 

Considerando. ainda. que a 
Le1 n~ 8.069. de 13 de julho 
de.1990, prolbe a transmissão~ 
através de rádio ou televisão. 
de espetáculos em horário di
verso do autorizado ou sem a
viso de sua classificação; 

Resolve: 

Art. 1R. As diversões, e 
espetãculos públicos são clas
sificados como livres ou como 
inadequados para menores de 12 
(doze). 14 (quatorze) e 18 
(dezoito) anos. 

Art. 2~ Os programas para e
missão de televisão. inclusive 
"trai lers", têm a seguinte 
classificação: 

a) vinculação em 
horário: LIVRE; 

qualquer 

b) programa não recomendado 
para menores de 12 anos; ina
dequado para antes das vinte 
horas; 

c) pro!;Jrama 
para menores 
dequado para 
uma horas; 

d) programa 
para menores 
dequado para 
três horas. 

não recomendado 
de 14 anos: ina
antes das vinte ··e 

~não recomendado 
de 18 anos: ina
antes das vinte e 

Pàrágrafo único. São dispen
sados de classificação os pro
gramas de televisão transmiti
dos ao vivo, responsabi-
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lizando-se o titular da empre
sa, ou seu ap~esentador e toda 
a e~uipe de produção. pelos 
abusos e desrespeito à legis
lação e normas regulamentares 
vigentes. 

Art. 3A A classificação 
inforffiHrá a natureza das di
versões e espetáculos públi
cos.~considrando-se. para res
triçoes de horário e faixa 
etária. cenas de excessiva 
violência ou de prática de 
atos sexuais e desvirtuamento 
dos valores éticos. 

Art. 4~ A classificação indi
cativa, atribuida em portaria 
do órgão competente do Minis
tério da Justiça. será publi
cada no Diário Oficial da 
União. 

Art. 5~ As fitas de programa~ 
ção de video deverão exibir, 
no invólucro, informação sobre 
a natureza da obra e a faixa 
etária a que não se recomenda~ 
observada a classifica~ão es
tabelecida no artigo 1 • 

Art. sA Os responsáveis pelas 
diversões e espe~áculos públi
cos deverão afixar. em lugar 
visível e de fáci1 acesso. à 
entrada do local de exibição, 
informação destacada sobre a 
natureza do espetáculo e a 
faixa etária especificada na 

.respectiva portaria de classi
ficação indicativa. 

Parágrafo único. Nenhum pro
grama de rádio ou de televisão 
será apresentado sem avtso de 
sua classificação. antes e du
rante a transmissão. 

Art. 7A Esta portaria entra 
em vigor na data de sua 
publ i cação. - Oarbas Passa
rinho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador João Menezes, 
como Líder do PDC. 

O SR. ~OÃO MENEZES (POC -
PA. Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a Mi
nistra de Estado da Economia, 
Fazenda e Planelamento. Zélia 
Cardoso de Me lo, compareceu 
ontem à Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado, acompa
nhada de assessores diretos, 
para explicar prazos e condi
ções para o pagamento da dívi
da externa bras i 1 e i r.a. 

s. ExA coru a desenvoltura e 
competência habituais. apre
sentou o cerne da proposta 
brasileira e contou com o 
entusi_ástico apoio dos S-rs. 
Senadores presentes e de Líde
res de todos os Partidos re
presentados na Câmara dos 
Deputados. 
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Há muito tempo. Sr. Presiden
te, eu não via nesta Casa ta
manha unanimidade em favor de 
posições adotadas por um Mi
nistro de Estado. E que o tema 
em pauta, de absoluto inte_res
se nacional, não comporta ati
tudes de oposição mesQuinhas e 
antipatrióticas. o pagamento 
da dívida externa é uma ques
tão que diz respeito a todo o 
povo brasileiro. sendo este, 
em última análise, quem vai 
pagar a enorme fatura. 

A reunião da Ministra Zélia 
Cardoso de Me11o com Senadores 
e Deputados teve a duração de 
quase três horas. Foi inlciada 
com uma breve exposição da 
própria Ministra. Seguiram-se 
vários pronunciamentos de re
presentantes de variadas cor
rentes políticas com assento 
no Senado e na câmara. Todos 
os oradores teceram loas à 
qualidade da proposta de paga
mento aos bancos 
internacionais. A concordância 
resultou não só em apoio à e
quipe da Ministra Zélia Cardo
so de Mello, mas ao próprio 
Presidente Fernando Collor. 
Foi uma euforia generalizada. 
e os participantes do encon
tro, ao que parece, 
esqueceram-se de procurar sa
ber da Exma. Ministra detalhes 
sobre a forma de pagamento da 
divida externa. Discutiu-se 
tudo. menos a forma de como 
seria feito esse pagamento. 

O que me pareceu importante é 
que o discurso que se fazia 
passionalmente, durante longo 
tempo transformou-se, de re
pente, num mar de rosas, isso 
significando solidariedade ir
restrita à Ministra Zélia Car
doso de Mel lo e certamente ao 
Presidente Collor. Em nosso 
entender, o pagamento da dfvi
da externa não pode ser consi
derado como simples pagamento 
de uma hipoteca, que, quando o 
devedor não honra os compro
missos, seus bens são 
penhorados. Dfvida extrena é 
assunto completamente diferen
te, pois, além de ferir ques
tões económicas, financeiras e 
sociais, tem uma natural re
percussão política que não 
pode e não deve ser deixada de 
lado. A repercussão polftica 
foi alcançada e podemos afir
mar, sem medo de errar, que a 
reunião com a Ministra Zélia 
Cardoso de Mel lo se constituiu 
num ato de apoio público ao 
Governo do Presidente Collor. 

Não podemos entender que as
sunto de tão alta relevância, 
como seja o pagamento da divi
da externa, não seja encarado 
politicamente, como aliás, o 
foi. Levou assim o Presidente 
Fernando Collor e a Ministra, 
a certexa de que o respaldo 
politico lhes foi expressamen
te concedido, pelas palavras 
das lideranças do Senado e da 
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Câmara. Este fato é importan
te, porque o problema da dívi
da externa brasileira está a
gora marchando com toda a for
ça polftica. traduzido através 
de __ seus 1 i deres mais em 
evidência. 

Minha impressão é que todos 
os participantes da reunião 
concordaram com as idéias ex
postas pela Ministra- diga-se 
de passagem, com muito charme 
-. que se apoiou na tese de 
que o Brasil só pode .Propor o 
p~gamento de suas dívidas ten
do por base a cobertura finan
ceira que o Governo puder 
cumprir. Este foi o tema da 
exposiçlão de S. Ex~ .. que, 
embora não haja entrado em de
talhes, recebeu apoio integral 
da comissão de Assuntos Econõ
micos e dos Srs. 
Congressistas. Tão importante 
foi o apoio recebido QUe nem 
sequer se procurou abordar os 
reflexos da proposta sobre a 
inflação ou sobre a recessão, 
que surgem como conseqüência 
espontânea da tomada de medi
das deflacionárias, como Oem 
sabe a arguta Ministra Zélia 
Cardoso de Mello. 

FinalizandO, quero manifes
tar, como Vice-Lider do Gover
no, meu integral apoio às pro
postas que começarão a ser 
discutidas com os credores. 
Desta Casa. e com a consciên
cia de que estamos defendendo 
os interesses mais legítimos 
do Brasil, acompanharemos as 
reações do grupo de credores à 
proPosta do Governo brasilei
ro. 

Parabéns à Ministra Zélia 
Cardoso de Mello e ao Presi
d~nte Fernando Col1or. Para
bens ao Congreso, Que entendeu 
a fria realidade da situação e 
re~QiU em altos termos e com o 
esp1rito voltado para o bem da 
Pátria. 

Sr. Presidente, peço vênia a 
V. Exa e aprove1to a oportuni
dade para congratular-me com o 
Estado do Paré pela assunção 
do nosso companheiro 0z1el 
Carneiro à cadeira senatorial, 
em substituição a um homem i
lustre como o nosso Ministro 
Jarbas Passarinho, e merecedor 
de-todas as credenciais e to
dos os adjetivos que o quali
ficam positivamente. Oziel 
Carneiro traz. também, uma ba
gagem muito boa do nosso 
estado: é comerciante, é in
dustrial, é político e sempre 
manteve, durante toda a vida, 
uma postura de cidadão que 
muito o dignifica~ 

Nestas condições, Sr. Presi
dente, deixo expressos os meus 
parabéns pela assunção do nos
so Colega Oziel carneiro ao 
Senado da República. 

O Sr. Oziel Carneiro -
Permite-me V. ExA um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Ouço V. 
Exa com muito prazer, Senador 
Ozie1 Carneiro. 

O Sr. Oziel carneiro - Nobre 
Senador João Menezes, fico-lhe 
agradecido pela benevolência 
do amigo, apresentando-me nes
te momento. Espero, com a sua 
colaboração~ trabalhar um pou
co pelo bem do nosso Pará e de 
nossa Amazônia. Quanto à ques
tão da dfvida externa~ não 
tive oportunidade de assistir 
à e~po~ição da ministra. Nós, 
bras1le1ros, temos que encarar 
o problema da dfvida externa 
como a Igreja Católica Apostó
lica Romana encara o problema 
fundiãrio. o grave problema da 
terra. Sempre que se trata de 
um problema fundiário. há uma 
hipoteca social. No caso da 
dívida externa, devemos tratá
la como uma hipoteca social da 
pátria brasileira. 

O SR. JOÃO MENEZES - Assim, 
Sr. Presidente, Srs. Senado
res. dá o nosso colega, estre
ando no seu ligeiro aparte, a 
demonstração cabal das suas 
Qualidades e da sua capacidade 
em todos os setores onde tem 
atuado. 

Meus parabéns. nobre Senador 
Oziel Carneiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Seus~) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o 
Governo está decidido em sua 
luta contra os cartéis e 
monop6lios. Tanto assim que 
acaba de editar mais uma medi
da provisória, a de n~ 246, 
mais firme. mais enérgica. 
contra as desarrumadores do 
equflíbrio económico. Enguanto 
houver cartéis e monopolios, 
enquanto estes forem reniten
tes, renitente será a 
inflação. 

Segundo o Secretário Nacional 
da Economia, João Maia, o Go
verno já-usou de todas as ar
mas para a inflação cair. Gas
tos públicos foram cortados. o 
déficit público está sob con
trole, os salários estão con
tidos e a polftica monetária 
está apertada. Assim procedeu 
o Governo e. apesar disso, a 
inflação está renitente, não 
ca1 abaixo dos dois dígitos. 

Então, conc.lui o Secretário 
Nacional da Economia, que que~ 
está pressionando a inflação e 

i 
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a margem de lucro das empre
sas. 

Os cartéis, os monopólios e 
os oligopólios não podem ser 
tratados a pão-de-ló. Se a 
luta primordial do Governo é o 
combate à inflação e já que 
esta continua renitente por 
causa da enorme margem de lu
cros das empresas, estas, or
ganizadas em monopólios e car
téis, têm que ser policiadas e 
tratadas com severidade para o 
bem de toda a coletividade 
nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a Secretaria Nacional do 
Direito Econômico. do Ministé
rio da Justiça, entrou em cho
que com o Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento. É 
que a secretaria e o ministé
rio combatem os cartéis, os 
monopólios e oligopólios. A 
crise entre as duas áreas foi 
motivada pela lentidão com que 
o Secretário do SNDE, Or. José 
Del Chiare, trabalhav~ contra 
os trustes. Por isso, foi S. 
SA demitido. pois O Governo 
quer uma luta sem quartel con
tra esses agrupamentos econô
micos que invalidam qualquer 
esforço dele na luta contra a 
inflação. Pois uma economia 
sem concorrência é uma econo
mia inf1acionada. E onde há 
monopólios não há concor
rência. Onde os monopólios e
xistem, estão os altos lucros 
e toda a economia nacional 
fica enferma. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res, chegam, a cada instante à 
Secretaria Nacional de Direito 
Econômico (SNDE) denúncias de 
aumento de • preços abus i vos, 
apesar das denúncias que re
queriam uma ação imediata. o 
secretário de então. Dr. José 
De1 Chiara, fez corpo mole com 
empresários suspeitos de au
mentar abusivamente os preços. 
Devido a esse corpo mole, S. 
sjl caiu. 

o Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento gostaria 
de assumir as atribuições da 
SNDE, para que a fiscalização 
fosse mais rápida. pois aS em
presas que formam cartéis ele
vam os preços de seus produtos 
criminosamente e tais aumentos 
injustificáveis alimentam a 
inflação. o ataque do Governo 
a tais empresas é mais que 
justificável. Pode-se, talvez, 
discordar da "maneira" do 
combate. Mas que é preciso to
mar uma atitude, dar um basta 
aos cartéis. Isto não se 
discute. Não é possível que os 
empresários não compreendam 
que todos os brasileiros estão 
convocados para combater a in
flação que infelicita todos, 
principalmente os mais deser
dados e só eles fiquem de fora 
desse combate, mamando na 
inflação. Há os que ganham com 

o império da inflação~ Estes 
são os grandes ricos. Com a 
inflação. os ricos ficam cada 
vez mais ricos. os pobres cada 
vez mais pobres e a classe mé
dia cada vez mais jogada à sua 
própria sorte. O que os tuba
rões não querem é abrir mão de 
um pouco de seu lucro. Ouçam 
bem Sr. Presidente, Srs. Sena
dores. não querem abrir mão de 
um pouco de seus enormes 
lucros. Por isso devem ser 
combatidos. a luta contra os 
cartéis deve ser sem quartel. 
Nos grandes países capitalis
tas, os cartéis são tratados 
com todo o rigor. pois onde hã 
cartel não há concorrência e a 
alma de todo o capitalismo e 
da economia de mercado é a 
concorrência. Onde há concor
rência não há inflação •. não há 
abuso Qe preços e. 
conseqüentemente, não há abuso 
de lucro. Devassa fiscal. pri
sões. não sei se são os melho
res caminhos para conter a am
bição de tais grupos. Mas que 
devem ser combatidos sem pie
dade, não há dúvida, Sr. 
Presidente. 

Sr. Presidente, srs. Senado
res. se o Governo empenha-se 
para levar o Pafs a economia 
de mercado, se luta para que o 
mercado seja aberto, é porque 
se constata que nossa economia 
é fechada, ensejando empresas 
dominar a praça e impor preços 
sem concorrência. Sendo uma 
economia fechada. sr. Presi
dente, af estão os monopólios 
e os cartéis. Cartelizados en
tre nós então a alimentação. o 
cimento. a indústria automobi
lística. os produtos de higie
ne e de limpeza. E são os car
téis que têm grandes poderes. 
Têm maus hábitos, são arrogan
tes e petulantes e sua arro
gância é tal que desafiam o 
próprio Governo. Essas empre
sas estão cobrando acima do 
tal erável. 

Sr. Presidente, a reação do 
Governo tem que ser forte e 
sem delonça. "A ordem é liqui
dar cartéis _e monopólios" dis
se o Dr. Romeu Tuma. E o arse
nal do Governo contra tais mo
nopólios não é para 
menosprezar. Haverá visitas de 
fiscais da Receita Federal, 
-uma devassa na contabi 1 idade 
de tais empresas. E haverá pu~ 
nição rigorosa em qualquer 
deslize nas contas de impostos 
a pagar. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res. além das empresas carte
lizadas que dominam a praça e 
impõem seus preços abusivas 
como a Gessy Lever, a Dow Quf
mica. Pronor. Oorsay, Anakol, 
Beecham, Eternit e F1eisha
mann, esta única indústria de 
fermento entre nós, estas e 
outras empresas serão chamadas 
a Brasília para se explicar 
porque manipulam preços t~o 
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abusivas. frustrando o combate 
do Governo à inflação. 

O gue é certo. Sr. Presiden
te, e que as empresas não se
rão simplesmente admoestadas 
para não ficarem rindo na cara 
do Governo. Os aumentos abusi
vas dos preços não ficarão 
impunes. As empresas que forem 
culpadas pelos aumentos fica
rão sem empréstimos dos bancos 
oficiais. serão excluídas do 
cadastro de fornecedores do 
Governo e seus nomes serão in
critos na lista de empresas 
inidõneas~ E aquelas que ter
minantemente não se enquadra
rem nas re9ras que o Governo 
exige. terao "Tuma" pela fren
te e. possivelmente, depois a 
cadeia. Depois, exemplando uma 
ou outra, todas elas se enqua
drarão com muita naturalidade. 
Porque o importante de tudo 
isso, é que a chaga da infla
ção que infelicita há tantos 
anos a sociedade brasileira, 
seja extirpada para sempre. 

Por isso, Sr. Presidente, a 
medida Provisória n~ 246 diz 
em seu art. i.Q.: 

11 Compete à Secretaria Na
cional de Direito Económico 
- SNDE, por meio de seu De
partamento Nacion91 de Pro
teção e Defesa Económica -
DNPDE, a apuração e corre
ção de todo ou qualquer 
ato, individual ou coleti
vo, ou atividade económica 
de mercado que atente ou 
possa atentar contra a or
dem econômica e os princí
pios da livre concorrên
cia." 

Queira Deus, Sr. Presidente. 
que~ Governo tenha êxito nes
sa nova arremetida contra os 
cartéis para que, tendo nós 
uma economia de mercado e uma 
saudável concorrência, nossa 
sociedade possa respirar ali
viada dentro de uma economia 
dinâmica e equilibrada. 

Antes de terminar~ Sr. Presi
dente, solicito a v. Ex~ a 
transcrição neste meu pronun
ciamento do artigo da revista 

Veja , que diz! 

"Economia e Negócio. Ba
tida no ca·rtel. O Governo 
promete endurecer o jogo 
contra os cartéis e chama 
Tuma para uma blitz nas 
empresas suspeitas de abu
sar das remarcações. 11 

sr. Presidente, pediria a a
tenção da Casa para um trecho 
deste artigo, já no fim. que 
diz: "A Incrível História das 
Tampinhas" - é um caso curioso 
de formação de cartel. 

Há também um artigo da Fblha 
de S. Paulo , onde o Ministro 
Ozires Silva fala sobre o com
bate aos cartéis, combate esse 
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que é essencial para o sanea
mento da economia. 

Háy também. outro artigo do 
COrreio Braziliense~ na par

te económica, contra os car~ 
téis, onde se diz em cima: "E 
a arma. é a devassa fiscal". 

Temos também no ~ornal do 
Commércio de Recife, Pernam
buco. um artigo sobre a ~ueda 
de Dr. José Del Chiara, dizen
do como ele começou a perder 
prestígio. 

Por último, peço. também. 
seja transcrito um artigo do 
Dlário de Pernambuco . onde 

se comenta a medida ant1trus
te, que será reeditada com 
várias alterações. 

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

REogc~~:NT~~YA ~~~A~~Ã~EF~M 
SEU DISCURSO: 

BATIDA NO CARTEL 

o Governo promete endure
cer o jogo com os cartéis e 
chama Tuma para uma blitz 
nas empresas suspeitas de 
ab~sar das remarcações 

O Governo carimbou na semana 
passada a sua política econó
mica com um selo de inexpe
riência e inépcia ~ue deixará 
uma cicatriz em todo o progra
ma antiinflacionário. Sem a
presentar provas antes, 
funcionários craduados divul
garam nomes de empresas que, 
segundo eles, estão elevando 
os ~reços de seus produtos de 
forma criminosa e alimentando 
a inflação. Numa iniciativa 
mais arriscada ainda, esses 
funcionários antes· de mos
trar evidências de delito 
avisaram que os empresários 
criminosos serão corrigidos à 
base de cadeia, para que os 
demais aprendam a se comportar 
como bons moços. pois só assim 
se poderão dar um fim à infla
ção que patina acima de i2% e 
deixa o Governo visivelmente 
ansioso. "Falta s6 botar al
guns na cadeia". alertou o 
Secretário Nacional de Econo
mia, .João Maia. 

Aprontou-se um tamanho estar
dalhaço a respeito de cartéis 
e preços exagerados na semana 
passada que a cruzada punitiva 
parecia uma dessas batidas no 
morro- a polícia chega de he
licóptero, liga sirenes e des
trava metralhadoras. mas de
pois do fuzuê os fardados vão 
embora e o morro volta a ser 
exatamente como antes. No ata
que contra o empresariado~ o 
Governo está com a PM no pe do 
morro: o motivo da bl itz é 
correto, mas a manei~a esco
lhida para combater o crime é 
afoita e ínefici_e_nte. Numa e-
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conomia fechada por tanto tem
po como a brasileira. dificil
mente se evitaria a existência 
de empresas que dominam a pra
ça e impõe seus preços ~com 
pouca ou nenhuma concorrência 

e essa é a queixa do 
Governo. Organizadas sob a 
forma de monopólios, oligopó
lios e cartéis em setores im
portantes da economia como a
limentação~ cimento, automó
veis, hlgiene e limpeza, elas 
têm poder, maus hábitos e ar
rogância até para desafiar o 
Governo. Isso existe, e a acu
sação de Brasília é que essas 
empresas. por ganância, estão 
cobrando preços acima do 
tolerável. Até aí. palmas para 
Brasília. 

O problema foi o método esco
l h ido para o combate. "Para 
desacertos no mercado, usa-se 
politica económica e não poli
cia econômica". diz o deputado 
Antônio Delfim Netto. Num pri
meiro erro. os funcionários de 
Brasília apresentaram os sus
peitos antes e deixaram para 
mostrar as provas depois 
nesta semana. começarão a in
vestigar empresas apontadas 
como infratoras. Além disso. o 
Planalto convocou para a briga 
o seu 38 cano curto, o deleQa
do Romeu Tuma, oue é diretor 
da Receita, mas costuma ser 
encarado mesmo é como chefe da 
Polícia Federal. seu outro 
cargo no Governo Co 1 1 o r. "A 
ordem é liquidar cartéis e 
monop61 ios 11

• declarou Tuma na 
semana passada, depois de ter 
s1do disparado de Brasília em 
dire~ão. a São Paulo, com a 
missao de dar um aperto ao 
vivo nos empresários. "Não va
mos brincar em serviço", afir
mou o delegado, um homem habi
lidoso e gentilíssimo que. no 
entanto, mete medo em todo 
mundo. 

o arsena1 com que o Governo 
pretende ir à caça ao boi gor
do do Plano Collor é assusta
dor para quem, de fato, tiver 
culpa no cartório. Algum?S em
presas devem receber. a Partir 
desta semana, a visita de fis
cais da Receita Federal e a
gentes da polícia que prometem 
fazer uma devassa na sua con
tabilidade e punir com rigor 
qualquer deslize que exista 
nas contas de impostos a 
pagar. Sete grandes indústrias 
foram escolhidas por ter rea
justado seus preços em precen
tuais considerados abusivas 
pelo Governo e devem ~assar 
por um pente-fino nos próximos 
dias. São elas a Oow Química, 
Pronor, Oorsay, Anakol, Bee
cham, Eternit e Fleismar:ln. -
esta última a única indústria 
de fermento do país. 

Chumbo Grosso O Governo 
vai, também, convocar a Brasí
lia, para uma puxão de ore
lhas, represen~antes de outras 

empresas e setores que vêm au
mentando preços. Quem for apa
nhado, com a m~o na massa 
ficara se~ emprestimos, dos 
bancos oflciais, poderá ser 
excluído do cadastro de forne
cedores do Governo e ter seu 
nome inscrito numa lista de 
empres~s inidõneas. Contra 
quem nao se enquadrar. o Go
verno está disposto a disparar 
chumbo crasso ainda mais 
grosso: Tuma no primeiro 

round e cadeira no segundo. o 
Planalto pretende, com isso 
amedrontar os que estão remar: 
cando seus preços e forçá-los 
a contribuir para que o Plano 
Co11or não tenha o mesmo des
tino do Cruzado. Mas há um 
problema: desde que o boi gor
do era caçado nos pastos bra
s!le1ros~ .sabe-se que ameaças 
sao 1nef1c1entes como instru
mento de política económica. 

Na quinta-feira da semana 
passada o Departamento de A
bastecimento e P~eços, o DAP, 
do Ministério dã Economia. 
concluiu um relatório em que 
aponta seis setores da econo
mia dominados por cartéis. Um 
desses setores. o de alimen
tos, foi acusado pelos donos 
de supermercados de remarcar 
seus produtos. obriQando-os, 
assim, a repassar os preços 
para o consumidor com aumentos 
que atingiram 21% em setembro. 
Corno há poucas empresasa que 
fabricam, por exemplo, óleos 
de cozinha e laticinios, elas 
têm condiç6es de aumentar os 
preços em conjunto e forçar o 
comercio a escolher entre pa
gar o que pedem e ficar sem o 
produto - e é justamente por 
poder agir desta maneira que 
esse setor é considerado um 
cartel pelo Governo. Também 
aparecem na lista_as montado
ras de automóveis e as indús
trias de autope~as. eletrodo
másticos. de higiene e 
limpeza. São esses os setores 
que encabeçam a relação dos 
alvos de Srasí1ia. 

Falta de Rumo - Por mais que 
tenha argumentos para dar 
prensa nas indústria~. o Go
verno faz um mau negoc1o quan
do usa o método do rugido para 
intimidá-las. ?ara quem a~dava 
sempre louvando os mecan1smos 
de mercado como instrumentos 
mágicos no equ11fbrio dos pre
ços. é estranho e até desele
gante apelar agoça para a ame
aça de cadeia. "E como se o 
Governo adotasse a idéia do 
livre mercado, mas sem ac-redi
tar nela de verdade", diz o 
ex-ministro da Fazenda Maílson 
da Nóbrega. Conforme Mailson .. 
há duas maneiras de reduzir a 
margem de lucro exagerada 9e 
êmpresas- promover a competl
ção no mercado e tributar o 
excesso de ganhos das 
companhias. A novidade, agora. 
é que os defensores do livre 
mercado instalados na Esplana-

,-.~-



da dos Ministérios. em Brasi
l la. entraram com um terceiro 
elemento, que atende pelo nome 
de delegado Romeu Tuma. 

Sabe-se que as experiências 
de estabilização económica com 
politicas clássicas ortodoxas, 
como as aplicadas agora no 
Brasil aperto fiscal e li
berdade de mercado levam 
meses, às vezes anos, para 
produzir resultados 
consistentes. Nos Estados Uni
dos. as medidas duras aplica
das em 1980 pelo presidente do 
Federal Reserve o "Banco 
Central americano" , Paulo 
Vo1cker, QUe jogou os juros 
para o alto. levaram dois anos 
para funcionar como ele 
oueria. No Chile, a derrubada 
da. inflação só pôde ser 

comemorada depois de cinco 
ano de insistência, e no Méxi
co deu-se a partida no progra
ma de desregulamentação e a
perto em 1984, fez-se um pacto 
social em 1987 e só no ano se
guinte se poderia afirmar que 
a coisa estava bem plantada no 
solo. Num lance inicial, a e
quipe da ministra Zélia acre
ditou na força do mercado e 
liberou os preços do cartéis, 
que até entao vinham sendo ri
gorosamente controlados pelo 
Governo. Divulgava-se que as 
importações teriam força sufi
ciente para manter os preços 
baixos no mercado interno. co
mo~ porém. o efeito das impor
tações só virá a médio prazo. 
a estratégia falhou - e Brasí
lia chamou a polícia. 

No México e em,lsraell figu
rões foram para~ atras das 
grades por burlar a lei duran
te os programas de estabiliza
ção postos em prática nesses 
países e as prisões tiveram um 
caráter exemplar. "Essas ações 
protécnicas só dão certo quan
do vêm apenas como complemen
tos de políticas que funcionam 
na prática", di:z Maflson. "No 
Brasil, o Governo corre o ris
co de desmolizar-se. Se põe 
empresárlo na cadeia e a in
flação não- cai, quem irá acre
di ta r no que diz da i em 
diante«. 

Uma Confusão- Para a equipe 
econômica da ministra Zélla, a 
dificuldade consiste em combi
nar na mesma receita instru
mentos econômicos destinados a 
derrotar a inflação com ações 
jurídicas para acabar com os 
aumentos abusivas de preços -
justamente quando o próprio 
Governo defende preços livres. 
"Eles estão fazendo uma 
confusão: dizem que querem a
brir o mercado e controlar 
preços ao mesmo tempo" , cobra 
o presidente do Moinho de Tri
go Pacífico, Lawrence Pih. Na 
Semana passada, o moinho Pací
fico estaria numa lista de em
presas que seriam chamadas a 
Brasília para explicar remar-

cações acima da inflação. Se
gundo Pih, apenas um de seus 
produt.os - o- farelc de trigo. 
cujo preço aumentou 126% desde 
março temos preyos 
liberados. Pih responsabil1za 
o controle de preços do Gover
no pelo prejuízo de 1 milhão 
de dólares que sua empresa a
cumula este ano. 1'Toda vez que 
meu custo aumentar, vou remar
car meu preço e depois expli
car por que aumentei", dizia 
Pih na semana passada. 

Mesmo em economias poderosas 
e escancaradas, como a ameri
cana existem mecanismos que 
punem com rigor as empresas 
que se juntam para impor um 
preço ao mercado. No Brasil, 
desde a criação do Conselho 
Interministerial de Preços, o 
CIP. em 1968, as empresas pas
saram a ter nas mãos uma faca 
de dois gumes. O primeiro as 
protegia das acusacões ce abu
sos de preços. pois não podiam 
remarcar sem que o CIP as 
autorizasse. O segundo obriga
va que algumas vezes traba
-lhassem no vermelho por não 
con-segui r do CPI um preço ca
paz de cobrir os custos de 
produção. Imaginava-se, en
quanto o CIP existia, que no 
dia em que as empresas se vi
sem 1 i vres do contrai e de pre
ços elas equilibrariaw os cus
tos e. em seguida. fariam de 
tudo para vender mais barato 
do que as concorrentes. 

o Governo suspeita de que al
gumas empresas esteJam fazendo 
jus~amente o contrário, ou se
ja, aproveitando a líb~rdade 
de mercado para ençordar seus 
lucros além da conta. No arse
na1. juridico de que o Governo 
dispõe para punir as remarca
ções existe uma lei. a de eco
nomia popu1ar, que prevê ca
deia para quem comete aumentos 
abusivas de preços. Até a 
sexta-feira da semana passada. 
o Governo estuoava também a 
~eedição de uma med1da provi
só~ia, a de número 218, que 
facilita a aplicação das leis 
contra.o abuso econômico. No 
entanto. é difícil formular 
uma acusação cons1stente com 
base nessas leis, e ai está o 
ponto fraco das ameaças de 
prisão: o risco de o feitiço 
se vo1~ar contra o pajé. 

COMBATE AOS CARTÉIS É 
ESSE~CIAL PARA SANEAR 
ECONOMIA, DIZ OZIRES 

Da rePõrtagem Local 

o Ministro ~a Infra-
Estrutura, Ozires Silva. disse 
ontem que o combate aos car
téis-. monopól i cs e ol i gopó1 i os 
é essencial para sanear a eco
nomia brasileira. Ele esteve 
reunido em São Paulo com 
empresários do setor de comu
nicações e fez um apelo para 
que todos se comprometam na 
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luta contra a inflação. O mi
nistro fez um balanço sobre as 
dimensões do mercado nacional 
de comunicações referindo-se 
ao "bom exemplo de como a com
petição sadia e livre ajuda um 
setor todo a se desenvo 1 ver u • 
Na palestra estiveram membros 
de entidades do setor, como o 
presidente da Associação Bra
sileira das Emissoras de Rádio 
e Televisão (Abert), Yoaquim 
Mendonça. e o presidente da 
Associação Nacional de Jornais 
(ANJ) e vice-diretor geral da 
Empresa Folha da Manhã S/A, 
Pedro Pinciroli Jr. 

As atividades de comunicações 
no Brasil, segundo dados de 
ministro. envolvem hoje 155 
geradoras de televisão e 4.131 
repetidoras. 1.323 emissoras 
de rádio AM e 600 FM. Junto 
com 450 jornais diários e 300 
revistas. esse mercado disputa 
cerca deUS$ 3 bilh6es anuais 
em verbas de p~opaganda que 
são administradas pelos anun
ciantes e agências 
publicitárias. "Não vacilo em 
dizer que as comunicações bra
s11eiras. geradas nos estúdios 
e nas redações. Incluem-se en
tre as mais interessantes em 
todo o planeta. Há muitos se
tores que são uma prova cabal 
de nosso talento~ e esse é um 
deles", disse. 

o mercado publicitário foi 
qualificado ae caso exemplar 
por sua abertura. "O setor de 
propaganda. que teve desde 
sempre suas fronteiras abertas 
para quem aqui quisesse vir 
operar. é também um bom exem
plo de como empresas nacionais 
e internacionais podem compe
tir em pé de igualdade, sem 
que umas precisem temer as 
outras. o espirita de disputa 
beneficia os clientes e o 
público." 

o mí ni_stro disse que as comu
nicaçõeS tiverem um expressivo 
avanço nos últimos 20- anos. o 
setor privado deve ampliar a 
par-tic'lp.ação nos 
investimentos. "E isso porque 
precisa ser mantido um ritmo 
de modernização intenso. 
abrindo-se caminho para novas 
opções e tecnologias" disse. 

MEDIDA ANTITRUSTE SERÁ 
_REEDITADA COM 

VARIAS ALTERAÇÓES 

erasília- Promovendo algumas 
alterações importantes, como 
um ma1or rigor nas operações 
que envolvam a fusão e incor
poração de grupos empresari
ais, prática que facilita_ o 
poderio de cartéis, monopólios 
e oligopó1ios que o Governo 
quer combater, a Medida Provi
sória 218. que institui a lei 
antit~uste e que está vencida 
desde o último dia 3, será re
editada no infcio da próxima 
semana. o texto da nova medida 
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chegou, ontem, ao Ministério 
da vustiça para os retoques 
finais. depois de ficar retida 
uma semana na Consultaria
Geral da República. o que aca
bou por criar um vácuo legal 
na ação da Secretaria Nacional 
de 01reito Económico (SNDE). 

Na véspera do vencimento da 
medida provis6ria. que origi
nalmente foi editada sob o nú
mero 204, em 3 de agosto. e 
depois reeditada, com o número 
218, em 3 de setembro, o novo 
texto, já com as assinaturas 
dos Ministros da Justiça, Ber
nardo Cabral. e da Economia, 
Zélia Cardoso de Mel lo, foi 
remetido ao Palácio de Plana1-
to para a assinatura do presi
dente Fernando Collor e poste
rior publlca~ão no Diário 
Oficial da Uniao. Passada mais 
de uma semana. porém, o texto 
não foi republicado. 

O secretário-executivo do Mi
nistério da Justiça. Tércio 
Sampaio Ferraz. informou, on
tem. que o retardamento se deu 
em função. de criteriosa revi
são feita no texto pela 
Consultoria-Ge~al da Repúbli
ca. especialmente na questão 
da fusão e incorporação de 
empresas. Pela lei que criou o 
Conselho Administrativo de De
fesa Económica (Cade), esse 
tipo de operação tem que pas
sar pelo crivo do Governo. Só 
que o texto da lei. a 
4.137/62~ não amarra bem a 
questão e não dá ao órgão a 
mobilidade e poder para barrar 
as transações - a Autolatina 
conseguiu. por exe~plo, auto
rizaçao do Cade para a sua 
formacao. o que seria 
impensável em alguns .países 
onde se pratica e livre con
CO!"rênci--a- ---de--mercado. como na 
Alemanha. Recentemente, em en
trevista ao ~ornal do Bra
si 1, o responsável J:)el.o con
trole dos cartéis. ~naquele 
país, disse que uma associação 
como a Auto1atina seguramente~ 
não seria permitida pelas leis 
oue lá regulam o setor. 

Com a volta do texto da medi
da provisória ao MinistériO da 
Justiça, os Ministros Bernardo 
Cabral e Zélia Cardoso de Mel
lo vão assiná-1a e devolver ao 
Palácio do Planalto para que o 
Presidente Collor finalmente 
assine o texto e autorize sua 
pub1 icaçã_o. Somente depois 
disso ê que a SNDE terá condi
çóes de expedir o relatório 
formal de denúncias contra o 
laboratório Dorsay. a primeira 
empresa ·enquadrada · na 1 e 1 
antitruste. Recebido o ~elató
rio, a empresa terá um prazo 
de 15 dias para apresentar sua 
defesa do caso do xarope 
"Tiratosse". 

Depois de muitos atritos 
sobre a estratégia de com
bate à cartelização, José 
Del Chiare pede demissão e 
é substituído por Salomão 
Rotenberg 

Brasflia Menos de 12 ho-
ras, depois de o advogado José 
Oel Chiara formalizar seu pe
dido de demissão do comando da 
Secretaria Nacional do Direito 
Econômico, (SNDE), oDiáric 
Oficial da União já eublicava 
o seu ato de exoneraçao. Ontem 
mesmo, ele foi sUbstituído, 
interinamente. pelo seu auxi
liar mais imediato. o diretor 
do Departamento de Proteção e 
Defesa Económica (DNPDE). Sa
lomão Rotenberg. Foi o ápice 
de Uma crise com muitos atri
tos entre a SNDE e o Ministé~ 
rio da Economia. as duas áreas 
que atuam no combate aos car
téis. monopólios e oligopó
lios. 

Caiu Del Chiare. mas a julgar 
pelas primeiras declarações do 
seu substituto. a filosofia de 
trabalho até agora ·adotada 
pela SNDE não sofrerá maiores 
alterações. 11 Nós nunca vamos 
conseguir pegar um cartel e 
fazer atos espetaculares. o 
que nós vamos fazer e obter a 
dissolução dos cartéis ao lon
go do tempo e não em ates 
espetaculares. Não muda abso
lutamente nada. De1 Chiare. 
pelo que sei. _saiu por motivos 
pessoais. Nós vamos continuar 
agindo da mesma forma. dando 
oportunidade para as empresas 
se defenderem. embora em um 
jogo mais duro, forçando queda 
de preços, o que já estava 
previsto". ponderou Sa 1 omão. 
que, segundo funcionários do 
Ministério da Justiça. já te
ria sido convidado a assumir a 
SNDE em- termos-- defíni ti-vos-. 
mas ao menos nest~ primeiro 
momento não aceitou. 

A decisão de Del Chiara de 
la~Qar o cargo que ocupou nos 
últ1mos seis meses estava to
mada desde o último dia 5, de 
quando foi datada a sua curta 
carta de demissão. Naquele 
dia, pouco antes de voar para 
São Paulo. a apenas meia-hora 
do início de uma reunião entre 
os técnicos envo1vidos na acão 
antitrustes. inclusive os mi
nistros da Justiça, Bernardo 
Cabral, e da Economia, Zélia 
Cardoso de ·Melto. convocada 
para que se tentasse superar 
os atritos entre as duas 
áreas, Del Chiara, redigiu sua 
carta de demissão e a entrega 
a um amigo. com instruções de 
só encaminhá-la a Bernardo Ca
bral no final da tarde de 
se~unda-fei ra. "E 1 e esteve 
mu1to fechado nos ú_ltimos 
dias. evitando conver~ar, até 

DERRI)BA com os amigos". conta um 
ECONOMICO deleS. 

Sentindo-se acusado e vitima 
d~ uma trama de Cie=?estabiliza
çao, o ex-secretario esteve 
mu1to tenso na última semana 
Segundo amigos, o que o magoa: 
va! mais ate do que o bombar
delo de críticas à lentidão no 
trabalho que vinha desenvol
vendo. eram uma falta de um 
apoio mais explicito da pró
pria estrutura do Ministêrio 
da Justiça e as informações 
recebidas em diferentes oca: 
siões, de que na economia 
junto com as c~iticas ao seÜ 
trabalho, havia sempre alguém 
que. em tom de desconfiança 
fazia questão de lembrar seÚ 
passado de ex-consultor jur1-
d_1 ço da poderosa Fi esp. que 
reune os pesos pesados do em
presariado nacional, vãrios 
deles nas listas de suspeito 
de abuso do poder econômico. 

COMO DEL CH.ARO COMEÇOU A 
PERDER PRESTIGIO NO GoVERNO 

Brasil ia -O prestigio do 
secretário nacional do Direito 
Econômico do Mintstêrio da 
Justiça. José Del Chiara. se
guiu um percurso inverso ao 
dos indicas de inflação apura
dos pelo Governo. Angustiados 
com a insistência dos preços 
em manter sua tendência de al
ta, os assessores da ministra 
da Economia, Zélia Cardoso de 
Mello, passaram a cobrar do 
Ministério da Justiça uma ati
tude mais drást1ca no combate 
aos cartéis, como forma de 
produzir resultados favoráveis 
em curto prazo~ Na semana pas
sada. o secretá~io nacional da 
Economia. João Maia. não se 
conteve diante das adversida
des e desabafou: ''Está fal tan
do prender um dos empresârios 
que estão aumentando os preços 
sem just1ficativa4 Eles estão 
a--costümados-- a-- ser -ameaçados. 
sem que nada aconteça" . 

A queixa de Voão Maia era 
compartilhada pelos demais e
conomistas do Ministério, que 
não encontravam razão P.ara a 
inflação continuar subindo. 
Mesmo após a utilização inte~
siva dos instrumentos de poll
tica económica à disposição ~o 
Governo, como o aperto do cre
dito. a inflação ganhou novo 
impulso e passou de 12,03% em 
agosto para 12.76% em setem
bro, de acordo com o IPC cal
culado pelo IBGE-,·· "Diziam que 
o Governo fazia a inflação. 
Agora os gastos públicos foram 
cortados, o déficit público 
est~ sob controle, os salários 
estão contidos, a politica 
monetária está apertada. En
tão, o que está_ press,onando a 
inflação é a mãr~em de 1ycro 
das empresas". diagnost1cou 
Maia, justificando um maior 
rigor na aplicação da Lei de 
Proteção à Defesa Econômica. 
Esta lei prevê a possibilidad~ 
de prisão de empresários e ate 
mesmo a alienação de ações das 
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empresas que fraudarem a livre 
concorrência. 

Apesar de dispor de instru
mentos tão poderosos~ Del 
Chiare optou por um programa 
de trabalho com resultados a 
médio prazo, priorizando ati
tudes educativas que 1 evassem 
os empresários a mudar suas 
posturas. o que incomodou a 
equipe de João Maia, que reco
lhia as denúncias e as remetia 
para a SNOE. Avesso a confron
tos, o advogado Del Chiara 
preferiu continuar sua tática 
de convencimento, deixando as 
ações jurídicas para quando o 
Governo dispusesse de provas 
substanciais que não dessem 
margem a contestações, como 
ocorreu tantas vezes em ofen
sivas semelhantes ocorridas 
desde o Plano Cruzado. 

O secretário continuou convi
dando os empresários para con
versas no Ministério da Uusti
ça. quando exisia que se de
fendessem das denúncias de au
mentos abusivas de preços e de 
formação de cartéis, prática 
em que empresas concorrentes 
combinam os preços que vão co
brar por seus produtos e 
serviços. 

A área econômica, no entanto, 
vinha queixando-se que estas 
convers~s não estavam dando 
resultado. pois as empresas 
não recuavam nos aumentos. se
gundo interpretam alguns téc
nicos. a própria estrutura da 
Secretaria Nacional de Direito 
Económico estaria despreparada 
para apurar rapidamente as de
núncias encaminhadas pelo Mi
nistério da Economia ou por 
clientes que se sentiam lesa
dos por seus fornecedores. O 
Ministério da Economia chegou 
a receber o a 1 e r ta de que es_
tava se consolidando no meio 
empresarial a convicção de que 
as atitudes do Governo eram, 
mais uma vez. um mero jogo de 
cena. Para suprir a falta de 
resultados decorrentes das a
ções do Ministério da Just1ça. 
o M1nistério da Economia re
crudesceu a abertura da econo
mia, antecipando a liberação 
de importações de diversos 
produtos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mansueto de 
Lavor. 

O SR. MANSUETO OE LAVOR (PMDB 
PE. Pronuncia o seguinte 

discurso. sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente,' Srs. 
Senadores, nestes ú 1 ti mos 
dias, no Senado Federal e na 
Câmara dos Deputados, tem ha
vido uma série de pronuncia
mentos de Parlamentares sobre 
os incentivos fiscais que até 
o presente têm sido concedidos 
à Região Amazónica e à Região 
Nordestina; incentivos fiscais 

conhecidos pelos nomes Finam. 
no caso da Amazónia, e Finor, 
no caso do Nordeste~ 

Aqui. no Senado Federal, nes
tas últimas semanas. ouvimos 
os pronunciamentos - só para 
citar alguns- dos Senadores 
Mauro Benevides~ Marco Maciel. 
Marcondes Gadelha. Ney Mara
nhão, Afonso Sancho, entre 
tantos ·outros, significando 
que o assunto está na pauta do 
dia das preocupações dos Par
lamentares. especificamente 
dos Senadores. Quem pensar que 
este assunto é só de nordesti
nos ou de amazônidas está re
dondamente enganado. porque 
também alguns Parlamentares do 
Centro-Sul do País, junto com 
a grande imprensa desses Esta
dos, têm enfocado essa 
problemática do Finar e do 
Finam. Só que, enquanto os Re
presentantes da Região Amazó
nica e os Representantes do 
Nordeste se posicionam favora
velmente à manutenção dos in
centivos fiscais, considerando 
resolvida a questão levantada 
sobre a constitucionalidade 
desses Fundos, no momento em 
que. tácita e implicitamente, 
o Congresso os aprova, desti
nando como fez. no exercício 
em vigor. recursos para esses 
Fundos, por outro lado, os.Re
presentantes do Centro-Sul e 
sua- imprensa pr-of 1 i gem, tentam 
colocar por terra os incenti
vos como se fossem sinais me
ramente de dinheiro púbico 
desperdiçado. 

educação na formação cívica e 
moral, e os outros são jogados 
na sarjeta, no abandono. na 
Febem, na miséria. no 
analfabetismo. o que ocorre 
com esta famllia? Vai haver 
uma guerra intestina intrafa
miliar, de irmãos marginaliza
dos cõntra irmãos privilegia
dos. 

Vai haver um choque dentro da 
própria família. que represen
ta a harmonia por si mesma. o 
mesmo que se diz de uma hipo
tética família, onde o pai 
trata os filhos de maneira di
versa. de uma maneira justa e 
correta de um lado. e de uma 
maneira injusta e discrimina
tória de outro~ diga-se da so
ciedade brasileira. E claro 
que não vou comparar a imagem 
do Governo Central e do ?resi
dente da República à do pai da 
pátria. Mas num regime presi
dencialista e no nosso siste
ma. nós temos que responsabi
lizar. queiramos ou não. o Po
der Central pelas gritantes 
injustiças e discriminações 
perpetradas secularmente con
tra regiões pobres, mar~inali
zadas, discriminadas e que são 
focos de convulsão social. 

Vendo o Senador Mário Covas 
entrar neste Plenário, lembro
me de uma expressão sua 
constante. S. Ex~ diz: "Eu não 
.. tenho culpa de ser paulista." 

Este não é um discurso contra 
Hoje, quero entrar. Sr. Pre- a prosperidade de São Paulo. 

sidente e Srs. Senadores, nes- contra o desenvolvimento de 
sa proveitosa discussão de ma- São Paulo. Absolutamente. não! 
n~ira concreta. objetJva. ofe- Queremos que este País. como 
recendo minha contribuição ao um todo. desenvolva-se. pras
debate~ Apresento à Casa e aos pero como São Paulo já o fez. 
eminentes Pares um pro~eto de E sabemos também que. em São 
lei que estabelece criterios e Paulo, existem periferias ur
mecanismos para a concessão de banas. existem regiões rurais 
incentivos ao desenvolvimento também marginalizadas edis
das Regiões Norte e Nordeste, criminadas por causa da ~poli
um projeto de lei que dá uma tica econômica central. E ela
nova feição, uma nova ro que. comparando a Região 
sistemática a esses incentivos Centro-Sul do País com o Nor
fiscais. deste, com a Amazônia e até 

mesmo com aleumas Regiões do 
Antes de tudo e está na Extremo Sul, nao podemos dei-

justif1c~ção do projeto que xar de usar as palavras 
ora apresento,- é preciso re- "privilegiados paulistas~. Is
peXir o conceito de que os in- so. no entanto, não deve ser 
centivos fiscais destinados à motivo para que os apontemos 
Amazónia e ao Nordeste, como a com o dedo e lhes digamos que 
qualquer outra região subde- são os responsáveis por essa 
senvolvida. não interessam a- situação de pobreza e de misé
penas a essas regiões. o maior ria nas outras regiões. 
interessado pelo Finor não 
deve e não pode ser o nordes- Precisamos cobrar isso dos 
tino, assim como pelo Finam. verdadeiros responsáveis. que 
não pode e não deve ser o ·não estão em São Paulo, nem no 
amazõnida. o maior interessado Governo e muito menos no seu 
nesses incentivos. que visam. povo e nos seus 
bem ou mal. à superação dos representantes. Precisamos cc
desequilíbrios regionais, é o brar do Poder Central esse 
Pais como um todo, é a sacie- tipo de Federação que faz com 
dade brasileira como um todo. que, segundo relataria do San
porque não é possível co Municipal. o Governo da U
conceber-se uma família onde nião aplique no Nordeste, per 
um dos filhos se mantém na o- capita. apenas 16% do que a
pulência, na alimentação. na plica em São Paulo. 
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Como é que se espera a corre
ção das disparidades regio
nais. quando o próprio Governo 
Central, que deveria corrigi
las. fomenta-as, estimula-as 
pela sua própria eção direta, 
quando investe uma quantia fn
fima nas regiões pobres e é 
generoso para com as regiões 
que já estão prósperas dentro 
da Federação? 

Temos que corrigir essas dis
parid~des e atentar, na próxi
ma revisão constitucional, 
para o quadro nebuloso. difí
cil e de futuro incerto, que é 
esse quadro da Federação 
brasileira. A tessitura que 
constitui esta Federação está 
frágil, está-se romPendo, por 
causa da concentração de ren
das. de riquezas. de benefí
cios. de impostos recolhidos 
em uma Região e do despaupera
mento continuado em outras 
regiões. Cedo ou tarde, os ha
bitantes dessa região vão co
brar essas disparidades gri
tantes e injustas. Não sabemos 
quando, mas esse quadro não 
perdurará por muitas décadas 
como está. 

Não é à toa. para citàrmos um 
exemplo da História, que todas 
as guerras da secessão têm 
surgido em razão dessas gri
tantes disparidades. a começar 
pela de um país que é citado 
sempre, como exemp1o. a Guerra 
da Secessão americana. que 
surgiu em razão de um norte e 
nordeste prosperando, crescen
do e economicamente se desen
volvendo, e um sul agrário, 
escravocrata e miserável. como 
eram os estados do sul dos Es
tados Unidos, naguela época da 
Guerra da Secessao. 

Temos que tentar a reversão 
desse quadro. 

O Sr. Ney Maranhão 
Permite-me V. Ex~ um aparte?. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - As
sim que terminar o meu pensa
mentoi concederei o aparte a 
V. Ex 

Temos que, realmente, conti
nuar essa discussão sobre o 
Finar e o Finam mas é muito 
pouco discutir o Finar e o Fi
nam; temos que discutir a Fe
deração brasileira. o sistema 
de Federação brasileira Que 
está na Constituição e a 
sistemática de cobrança do 
ICMS. que faz com que um p1au
iense, um pernambucano. um ce
arense paguem mais impostos a 
São Paulo. Lá vem são Paulo de 
novo. Senador Mário Covas. 
Desculpe-me. Não tenho nada 
contra São Paulo; tenho contra 
a Constituição que está favo
recendo que se paguem mais im
postos a São Paulo do que aos 
seus próprios estados. Não é 
possível continuarmos com essa 
situação. de pessoas de Reg-
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iões pobres financiando o de
senvolvimento de reQiões ri
cas, à imagem do que ocorre 
hoje no Mundo, nas relações 
entre o Nobre e o Sul no He
misfério Norte e no Hemisfério 
Sul. 

Entro nessa discussão ofere
cendo um projeto de lei. sr. 
Presidente e Srs~ Senadores, 
que dá nova sistemática ao Fi
nar e ao Finam. E para QUe não 
se discuta mais, de uma vez 
por todas. essa Questão da 
constitucionalidade e da lega
lidade desses fundos de incen
tivo fiscal, esse projeto. no 
seu art. 1~. reza; 

qsão mantidos o Fundo de 
Investimentos do Nordeste 
FINOR - e o Fundo de Inves
timento da Amazônia FINAM. 11 

Creio que ninguém vai contes
tar este artigo. dada a justi
ffcative até de sobrevtvencia. 
de permanência da Federação 
brasileira. E muito pouco man
ter o Finar e o Finam, mas já 
é a1guma coisa. 

A partir do art. 2R. começam 
as profundas divergências en
tre o Finor atua1, a atual 
sistemá"tica de incentivos fis
cais, e a sistemática proposta 
no meu projeto de lei. Aí va
mos começar a discussão para 
introduzir uma sistemática di
versa, desde a captação de re
cursos. a sua distribuição, a 
sua aplicação, a sua fiscali
zação. inclusive a fiscaliza
ção do Congresso e do Tribunal 
de Contas. até à punição da
queles que desviaram recursos, 
que esbanjaram recursos, que 

-·fizeram projetas para barcos 
pesaue1ros e os transformaram 
em barcos de turismo; gue fi
zeram proletos para hoteis de 
classe media e os transforma
ram em motéis de beira de es
trada; que fi%eram projeto 
para a indústria e compraram 
jatinhos executivos. Tudo isso 
ocorre, mas não porque o in
centivo fiscal seja algo erra
do e contra os interesses de 
País. Não! Ocorre por causa 
dos abusos. das distorções, da 
falta de critério na aprovação 
de projetas. em suma, porque· o 
próprio Poder Central. que ge
ra, através da Sudene, os in
centivos fiscais, os abandonou 
e os entregou na mão de privi
legiados da Ama2ónia e do Nor
deste· do País. para QUe pegas
sem o dinheiro do povo e fi
zessem os mais gritantes abu
sos que se podem conceber. 

Estou sabendo,.· hoje, que o 
Ministro Carlos Ati la, do Tri
bunal de Contas da União está 
·apresentando um relatório, em 
nome desse órgão, sobre a a
tual sistemática do Finar. Sei 
que é um relatório dos mais 
contundent~s contra os #abusos 
que se tem cometido. E claro 

que ex1stem exceções, é claro 
que ex1stem empr~sas subsidia
das QUE,! ho~e estao CUtrli;?ri_ndo a 
sua flnalldade, mas nao pode
mos de~conhecer que a atual 
sistematiça do Finar favoreceu 
a corrup~o. os des~ios de re~ 
cursos publicas, a fuga da fi
nalidade das obras subsidia
das. e todo tipo de incursões 
contra os interesses popu
lares: essa sistemática, in
clusive, favorece e fortalece 
a brutal. concentração de ren
das. que na Amazônia e ·no Nor
deste se ·torna· mai.s. gritante 
do qu~ em qualquer outra parte 
do Pa1s. 

Concedo o aparte ao nobre Se
nador Ney Maranhão. 

O Sr~ Ney Maranhão - Nobre 
Senador Mansueto de . Lavor, 
c9ncordo com V. Ex~ em gênero 
numero e grau. V. éx~ está de: 
nunciando, mostrando à Nação 
as coisas erradas que aconte
ceram nesses instrumentos de 
desenvolvimento do Nordeste e 
do Norte. Sabemos que há den
tro do Brasil. três países: o 
pais desenvolvido, o pais em 
desenvolvimento e o pais sub
desenvolvido, que. são o Norte 
e o Nordeste. As palavras con
tundentes que V. Ex~ está pro
nunciando neste momento são 
certas e cruas. A verdade tem 
que ser dita. Todos sabemos 

~~~ar i ~~~n~~~e~; ~>;~_d:;e?~u ~; 
muitos recursos para finalida
des que não aque_l .as programa
das em projetes. Inclusive, 
senador Mansueto de Lavor, na 
posse do novo Superintendente 
da Sudene, como não manda~os 
recados -eu e V. Ex~ damos o 
recado direto -. eu disse is
so. cruamente. na frente de 
todas as autoridades. Vários 
dos presentes se incomodaram. 
Eu senti um mal-estar em boa 
parte dessas pessoas. quando 
da posse do ex-Governador A
dauto Bezerra no cargo de su
perintendente da Sudene. E 
chamei a atenção de V. Ex .a. o 
ex-Governador Adauto Bezerra, 
dizendo ele: "Tenho certeza de 
que V. ExA vai lutar' e dar 
conta do recado, porque um ca
boclo da terra de Padre Cícero 
não vai deixar de defender 
essa bandeira · do Nordeste" . 
Portanto, nobre Senador Man
sueto de ~avor. estou com V. 
ExA Todos n6s Congressistas do 
Nordeste - Senadores e Deputa
dos, -temos que formar fi1el
ras para mudar a sistemática 
dos incentivos fiscais. Nunca 
esses incentivos poderão 
acabar. Nunca! Não poderemos 
aceitar isso. pois os compro
missos do Presidente Fernando 
·collor, na campanha. têm um 
dividendo para com o Nordeste. 
Tenho certeza de que sua Exce
lência irá cumpr1-1os. 

Temos que mudar, prestigiar o 
pequeno, o micro e o médio 

... 
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produtores indust~iais e, aci
ma de tudo. as grandes indús
trias mas somente as que v~
nham trazer contribuições pa~a 
o social, para o desenvolvi
mento de nossa terra. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR
Muito ob~iQado, Senador Ney 
Maranhão. Ninguém tirará de V. 
Ex• o mérito de ter, de certo 
modo, aberto esse debate~ numa 
ocasião que a muito pareceu 
imprópria. AQueles que têm a 
verdade a dizer a dizem. como 
dizia São Paulo, até em cima 
dos telhados. 

Na cerimônia de posse do Su
perintendente da Sudene, V. 
ExA abriu o debate no momento 
oportuno. Aquilo que disse em 
seu discurso mereceu a atenção 
de toda a imprensa nacional e 
realmente causou um reboliço 
enorme em alguns que receberam 
a ca~apuça, que passa~a~ o ~e
cibo até mesmo na hora. V. ExA 
ab~iu esse debate que hoje 
continuamos. V. Ex~ tem este 
méT"ito. 

o Sr. Afonso Sancho 
Pe~m1te-me v. Exa um aparte? 

o Sr. Mauro !lenevides 
Permite-me V. Ex4 um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - An
tes de continuar minhas consi
derações sob~e o projeto de 
lei que OT"a encemtnho à Mesa, 
concedo, com muito pT"azer, o 
aparte ao nobre Senador Afonso 
Sancho, e, logo em seguida, ao 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Afonso Sancho - Senador 
Mansueto de ~avor. congratulo
me com v. Exa pela iniciativa 
de propor â Casa esse projeto, 
que veio realmente atua1izar a 
situação do Fino!" e talvez, a 
do Finam do qual tenho menos 
conhecimento. Hã necessidade 
de se fazer uma T"eformulação 
geral, de maneira que se criou 
condições ao executor desse 
Programa ~ue devemos ressa1-
~ar. São as duas ú1~imas agên
cias de desenvolvimento do 
Norte e NoT"deste, e deveriam 
merecer o apoio, especialmente 
dos nossos irmãos do Sul. 
Sente-se que existe uma cen-· 

--~ral de conspiração no Sul 
ctsn~~a o Finam e contra o Fi
nar, muito embora cidadãos de 
lá usufruam, talvez, muito 
mais do que os próprios nor
destinos e os próprios 
noT"tistas. Mesmo assim, a im
prensa de São Paulo comenta 
com a sede de denunciarJ com a 
sede de diminuir essas duas 
a~ências de desenvolvimento. 
~1camos tristes. As palavras 
de V. ExA são exatamente o e
xemplo desses comentários. As
sim sendo, tive a oportunidade 
de ler o seu projeto. que por 
delicadeza, de V. ExA me mos
trou ontem. Naturalmente- V. 
Ex 4 não é autor de um projeto 

que não possa ser adeguado a 
outras 1déias- V. ExA vai a
ceitar reformulações para que 
entreguemos ao Poder Central. 
um projeto de lei que possa 
atender à nossa região~ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR
Exatamente. Estou esperando a 
contribuição de todos os Com
panheiros, de todos os Colegas 
do Congresso. 

O Sr. Afonso Sancho - Nós. 
nordestinos. não temos que nos 
lamentar e não temos que cri
ticar e atacar" ninguém poT"~Ue 
~emos uma bancada poderosissi
ma dentro do congresso 
Nacional. Vamos agilizar, va
mos convocar. vamos mobilizar 
essa bancada. para que esse 
prOjeto seja aprovado o mais 
breve possível, já que existe 
o mecanismo de atualização das 
duas agências de desenvolvi
mento das regiões Norte e 
Nordeste. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - A
gradeço a v. Ex~. Senador ~: 
fonso Sancho, a atenção de Ja 
ter lido. de ter dedicado par
te do seu p~ecioso tempo à 
leitura do pT"ojeto. dizendo 
~ue ele não é algo acabado nem 
defin1tivo, mas uma contribui
ção a essa discussão que já 
está sendo feita. aqui. por 
Senadores de d~versas banca
das. que sentem a necessidade 
de lutar por um Brasil menos 
injusto. na condição inter
r-egional. 

Estamos inteiramente recepti
vos e abertos a todas as con
tribuições de todos os Senado
res e Deputados. E com essas 
contribuições. com esse con
junto de esforços que nós. com 
certeza. iremos aprovar, no 
tempo mais breve possível, um 
projeto de lei que chegue à 
sanção pT"esidencial como um 
pensamento do Congresso. um 
pensamento de defesa não ape
nas da T"egião como de defesa 
da integridade do territó~io 
brasileiro e da sociedade bra
sileira. dentro de um clima de 
jus~iça e de mais respeito ao 
direito de toda a população. a 
começar pelas populações mais 
distantes da Amazónia e do 
Nordeste brasileiro. 

Concedo o aparte ao nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador" Mansueto de Lavor, não 
conheço ainda a íntegra do 
projeto de V. Ex~ propondo uma 
reformulação da sistemátlca do 
Finor para que. desta forma. 
consigamos e acredito ser 
esta a intenção de y. ExA 
garantir a credibilidade desse 
mecanismo de fomento, 
responsável pela aceleração do 
desenvolvimento reg1ohal. 
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Quando a sistemática do famo
so 3.418 suscitou tantas dúvi
das e perplexidades junto aos 
empresários do Sul do Pais, a 
representação nordestina teve 
a sensibilidade de estancar 
aquelas distoT"ções que se ve
rificavam. especialmente na 
captação dos r-ecursos com pa
gamento de percentuais eleva
díssimos. uma autêntica agio
tagem que se promovia na 
época. Tivemos realmente con
dições de reformular o 3.418 
do qual T"esultou o Finar de 
nossos dias. No próprio ins
tante que se discute a preser
vação ou não do Finar. depois 
daque1a luta que significou a 
modificação da medida pT"ovisó
ria proposta pelo Governo
tantos debates aqui e fora 
deste plenário se operavam-. 
é fundamental conjuguemos es
forços no sentido de aceitar. 
sim, as modificações do Finor, 
mas garantir esse instrumento 
que, malgré tout~ tem sido 
~esponsável pelo incremento do 
desenvolvimento do Nordeste. 
Em relação ao Finam, deve ter 
ocorrido também distorções ~ue 
reclamariam uma modificação 
nessa sistemática. Portanto, 
v. ExA vai contar. desde jâ. 
com o compromisso de nos de
bruçarmos sobre o seu projeto. 
e se for o caso, oferecer a1-
guma sugestão que objetive o 
SeU aprimoramento. Desta foT"
ma, haveremos de capitalizar 
simpatias e apoio de irmãos 
nossos em outras âreas desen
volvidas do Pais, para que se 
garanta e se preserve o Fundo 
de Inves~imentos do Nordeste. 
PoT"tanto. que nesta Casa. a
través das suas comissões e 
das suas lideranças. garantin
do o rito privilegiado da ur
gência, . consigamos alterar" a 
sistemática do Finar, e, so
bretudo. garantir a sua 
eficácia na estrutura legal 
brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Nobre Senador Mansue
to de Lavor, a Presidência 
sente-se constrangiQa em lem
brar a v. ExA que o seu tempo 
já se esgotou ha exatamente 7 
minutos. Eu gosta~ia de pedir
lhe abreviasse suas considera
ções e não concedesse mais a
partes. porque há vários ora
dores inscritos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. 
Presidente. peço. então, um 
pouco ma1s de tolerância. Vou 
abrevia~ e terminar .. Eu gosta
ria de descrever", da maneiT"a 
mais sucin~a possível, a pro
posta do projeto. 

ó nobre Senador Mauro Benevt
des, que acabou de me aparte
ar. já deu uma contribuição 
fundamental a esse projeto, no 
contundente pronunciamento que 
fez há poucos dias. Espero que 
S. Ex4 continue contribuindo 



6078 Outubro de 1990 

com as suas sugestões, propos
tas e emendas. 

Qua1 é o roteiro dessa nova 
sistemática? Primeiran1ente, o 
projeto acaba com o sistema de 
isenções no recolhimento do 
Imposto de Renda. Os 
empresários não mais deduzirão 
do seu Imposto de Renda - 1á 
chegou a 40% ou 50% - a~ue a 
parcela que representa uma re
núncia fiscal da União, nem 
mais as destinarão a empresas 
suas ou a de terceiros, via 
lei1ão do Fi~or ou do Finam no 
Nordeste e nas regiões 
incentivadas. Isso se acaba. 

Os recursos do Finam e do Fi-
nar, agora, se for aprovado 
meu projeto~ serão recursos 
obrigatoriamente consignados 
no orçamento. E quais serão 
esses recursos? Os recursos 
que o Poder Executivo, na sua 
proposta orçamentária, obriga
toriamente terá que destinar 
no Orçamento de cada ano, re
presentam não menos do ~ue a 
média anual dos últimos 10 
anos dos recursos destinados 
ao Finar, ao finam, ao PlN e 
ao Proterra. 

Volto a esclarecer. Ao invés 
de as deduções do Imposto de 
Renda serem destinadas "o Fi-· 
nor. agora temos recursos fi
xos orçamentá r ;·os, ~ue repre
sentam nunca menos do ~ue a 
médta anual de todos os recur
sos destinados ao Finar. ao 
Finam, ao PIN e ao Proterra. 
como média anual nos últimos 
10 anos. o que isso significa? 
Significa que há instabilida
de, que até agora não se sabe 
se vat haver recursos para o 
Finor. porque o Presidente não 
tinha a obrigação de fazê-lo e 
não o fez. como o Presidente 
uosé Sarney, no ano passado, 
não queria fazer, foi instado 
e colocou recursos no Finar. 
Não há recursos, este ano, 
para o Finar. Por ~ue não há? 
Porque o Presidente não é o
brigado a colocá-los no seu 
Orçamento~ na sua proposta de 
Orçamento. 

Por esse projeto de lei. o 
Presidente é obrigado a colo
car. e a origem desses recur
sos não é a renúncia do paga
mento de Imposto de Renda. 
mas. sim. recursos do próprio 
Orçamento. mediante a cobrança 
integral do Imposto de Renda 
de todos os empresários. 

Acaba-se. portanto, um privi
légio. de um lado. e de outro 
lado. do Finar e da região a 
incerteza ~uanto ao volume de 
recursos aplicados a cada ano. 

Por 15 anos. se aprovado o 
meu projeto, teremos recursos 
certos, quantias certas, cor
rigidas monetariamente, anó a 
ano. E essas quantias signifi-
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cam não menos do que a média 
anual do Finor e do Finam. 

Esses recursos são aplicados 
como? O art. 4~ do projeto diz~ 
que até 40% em empréstimos 
para atividades do setor pri
vado, e até 30% em participa
ção de capital. mas não mais 
participação de sociedades 
anônimas. Sociedade anónima é 
o tipo da empresa comercial 
grande. mas qualquer tipo de 
sociedade. seja pequena. por 
quotas de responsabilidade li
mitada. d_e um pequeno comer
ciante, ou de um pequeno pro
dutor, ou de um pequ4no indus
trial que tem uma máquina no 
fundo do quintal. até as gran
des indústrias. 

Ainda mais. Como o Poder Cen~ 
tral não é pródigo para inves
tir em infra-estrutura no Nor
deste, basta ve~ os dados com
parativos que citei do Banco 
Mundial, O meu projeto prevê 
que uma parte dos recursos 
se.ia aplicada em projetas pú
b11cos de infra-estrutura eco
nómica e social, Esta, então~ 
é a destinação ou a repartição 
dos recursos do Finam e do 
Finar. os recursos correspon
dentes aos empréstimos e às 
participações são. naturalmen
te. ressarcidos aos fundos. 
mediante um índice de correção 
monetária, que é estabelecido 
no art. 7A, lembrando-se que, 
no caso da produção rural, o 
produtor rural ou o empresário 
incentivado tem o direito de 
escolher um dos três índices 
de correção indicados no 
projeto. Nao é apenas um. Cito 
um exemplo: o produtor rural 
pode escolher como índice de 
correção para os juros ou para 
a propria correção monetária 
do dinheiro que tomou e pagará 
ao Banco do Nordeste ou ao 
Basa. Ele pode escolher. como 
índice. o dos preços dos pro
dutos rurais que o seu projeto 
produzi!.J. 

Há realmente uma sistemática 
mais justa e ~ais viável no 
que se rela c~ ona a correção-· 
monetária dos tomadores de 
empréstimos. No caso de parti
cipação. elas serão coloc?das 
temporariamente em leilões. 
desde que essa venda das ações 
ou das quotas, pela União. não 
represente transferência do 
controle acionário das empre
sas nem mudança de reg1ão. 

os beneficiários dessa nova 
sistemática do Finar são esco
lhidos mediante critérios. os 
projetas são julgados por cri
tério novos: expansão signifi
cativa do emprega. elevação da 
produção de alimentos, uso de 
tecnologia nacional, absorção 
de tecnologia estrangeira, ca
pacitação da mão-de-obra, me
lhor remuneração do trabalho, 
interior1zação do desenvolvi
mento, desconcentração da ren-

da e a 
capital. 

democratização do 

As empr~sas que se habilitam 
aos benef1ctos do Finor têm 
uma trfpltce classificação 
são empresas prioritárias: 
pref'erenc1ais. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson 
Carneiro. Fazendo soa~ a 
campainha.) - Nobre Senador 
Mansueto de Lavor. peço a v. 
ExA encerre seu pronunciamen
to. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - ~á 
vou encerrá-lo Sr. Presidente. 

São as emp~esas prioritárias 
preferenciais e as empresaS 
comuns. As prioritárias são as 
micro. pequenas e médias em
presas. cu aquelas que atingem 
um número maior dos requisitos 
preestabelecidos; as empresas 
preferenciais são aquelas que 
atingem um número médio de 
pré-requisitos; e as ~mpresas 
comuns são as demais. Oe qual
quer porte. 

o projeto prevê a fiscaliza
ção e a reavaliação de todos 
os projetes atualmente já a
provados e em implementação. 
se eles estiverem cumprindo as 
condições para que foram apro
va~os. não pararão. Os ~ecur
sos continuarão sendo alocados 
para os projetes em andamento, 
exceto se comprovados os des
vios de recursos. a desobe
diência ao cronograma prees
tabelecido e a destinaçao di
versa do projeto. Neste caso. 
haverá a ~esponsabi11dade ci
vil, criminal e admin1strativa 
de todos os responsáveis. não 
só dos empresários, mas dos 
fiscais e dos diretores do 
banco e da Sudene que não. cum
priram com o seu dever de fis
calização na aplicação dos re
cursos públicos alocados. 

Sr. Presidente e srs. Senado
res, peço-lhes, então, já que 
não há tempo de continuar esta 
explanação. a paciência de ler 
o projeto e de contribuir para 
o seu aperfeiçoamento. Esta é 
a minha participação no 
debate. Uma nova sistemática 
para os incentivos fiscais do 
finam e do Fino~. em que haja 
mais transparência~ mais fis
calização. inclusive do con
g~esso e do lr1buna1 de Contas 
da União, e mais rigor na a
plicação dos recursos públicos 
destínados não a gruDoS de 
p~ivilegiados do Nordeste. que 
as vezes se voltam contra o 
próprio ~ovo da região, mas a 
toda a sociedade. pa~a que se 
acabem ou se atenuem as gri
tantes disparidades regionais 
que colocam em risco. a médio 
e a lon~o prazo. a Federaçao 
bras i 1e1 r a. 

COMPARECEM 
SENADORES: 

MAIS os SRS. 

' 
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Gilberto Miranda- Aureo Mel
lo- Amir ~ando Al~ir Ga
briel - Raimundo Lira - Luiz
Viana Neto - Alfredo Campos 
Mário Covas - louremberg Nunes 
Rocha - Mareio Lace~da - úosé 
Paulo Bisol. 

Durante o discurso do Sr. 
Mansueto de Lavcr. o Sr. 
Pompeu de Sousa, 3Q 
Secretário, deixa a cadeira 
da Presidencia, que é ocu
pada pelo sr. Nelson car
neiro, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- A Presidência comuni
ca ao Plenário que. por lapso. 
deixaram de constar do espe1ho 
da Ordem do Dia o Projeto de 
Resolução n~ 47, de 1990, e o 
Projeto de lei do DF ~ 33, de 
1990, cujo exame pela Comissão 
cte Constituição. uustiça e Ci
dadania foi requerido na ses
são anterior. 

Assim sendo. as referidas ma
térias serão submetidas ao 
Plenário em prímei~o e segundo 
lugares. respectivamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Sobre a mesa, reque
rimento que será lido pelo Sr. 
1,g_ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NQ 374, DE 1990 

Requeremos urgência 1 nos ter
mos do art. 335. a11nea "c". 
do Regimento lnterno4 para o 
Projeto de Resolução n 45, de 
1990, que .. a 1 tera a ~edação do 
art. 16 da-Reso1ução ~o Senado 
Federal n.l2. 94, d'~1989. 

Sala das Sessões. 24 de outu
bro de 1990. - Fernando Henri
~ue Cardoso - Marco Maciel -
Mauro Benevides - Mauricio 
Cor-rêa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- O ~e-quer-imento lido 
será votado após a Ordem do 
Dia, na forma do art. 340, !I. 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) Na sessão 
extraordinária de hoje foi 
lido o requerimento NA 373, de 
1990, do Senador Ronan Tito, 
solicitando autorização do se
nado para participar, como ob
servador parlamentar, da dele
gação do Brasil à quadragésima 
quinta Assembléia-Geral das 
Nações Unidas, e que não foi 
votado, naquela oportunidade, 
por falta de quorum~ 

O requerimento depende de pa
rece~ o~al da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa 
Nacional . 

Solicito do Nobre Senado~ 
Chagas Rodrigues o parecer. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (Psoe
PI. Para emitir parecer. Sem 
revisão dO orador) - Sr. Pre
~idente, srs Senadores ~a for
ma regimental. como sempre a
conteceu nesta Casa. náo há 
como recusar o pedido de· li
cença para que o nobre Senador 
Ronan Tito represente a Casa. 
integrando a nossa delegação 
junto à ONU. · 

O nosso parecer é favorável, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
ne1 ro) - o parecer é 
favorável. 

Passa-se à votação do reque
rimento. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa) 

Aprovado. 

Fica concedida 
solicitada. 

a licença 

O SR. Cid Sabõia de Carvalho 
- Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma questão de o~dem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neirol- Concedo a palavra a 
V. Ex 

O SR. CID SABÓIA DE 
CARVALHO (PMDB·CE. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, 
como Presidente da Comissão de 
Constituição. Justiça e Cida
dania, levanto uma questão de 
ordem. 

As Comissões Técnicas'do Se
nado têm dia certo para que se 
reúnam. Uma se ~eúne às quar
tas. outra ãs quintas e assim 
por diante. A reunião semanal 
ord1nária da Comissão de Cons
tituição. Justiça e Cidadania 
ocorre às quintas-feiras. às 
iO horas da manhã, mas os tra
balhos dessa Comissão vêm sen
do prejudicado por exe~lo, 
por uma reunião da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. Na pressa de apro
varmos a escolha de embaixado
res, de autoridades indicadas, 
do âmbito daquela Comissão, 
termina uma realizando reunião 
extraordinâria exatamente no 
horário da outra. Amanhã ê dia 
de ~euníão da Comissão de 
ConStituição, .Justiça e Cida
dania, cQm uma pauta das mais 
importantes. cujos exames es
tão sendo prejudicados pela 
imposssibl idade _de r_eunião, 
pela coincidência dessa reu
nião ·ordinária com a 
extraordinária de outra ComiS
são Técnica. Estou sendo in
formado ~ue a Comissão de As
suntos Econômicos, à qual per
tenço também, tem reunião para 
a~anhã.às 10 horas, horá~io 
que te~ia sido acordado entre 
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a Presidência do Senado e a 
P~esidência da Comissão. 

Apresento, po~tanto. esta 
questão de ordem, para que V. 
ExA determine o cancelamento 
dessa ~eunião extraordinária. 
ficando, assim mantida a reu
nião da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sob 
risco de ;raves ~rejuízos para 
esse órgao técnico, que está 
prejudicado exatamente por 
essa mudança de horário de 
reunião das outras Comissões. 
A Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania reúne-se 
regularmente, é a Comissão que 
mais tem funcionado nesta Ca
sa. é a que obtém· maior número 
de exame de projetas e de ma
térias ~ue 1he são enviadas. 
Portanto. esse órgão não pode 
ser prejudicado pelo desacerto 
de horário de outras Comissões 
igualmente Técnicas. 

Dentro da forma regimental, 
~eque1ro a v. ExA~ Sr. P~esi
dente. encontre o modo Qe pre
servar a reunião de amanhã da 
Comissão de Constituição. vus
tiça e Cidadania. 

Era a questão de ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro} - A Mesa responde a v. 
Ex' 

Inicialmente. ontem, numa 
reunião informal de Deputados 
e Senadores para ouvir a Mi
nistra da Economia. Fazenda e 
Planejamento, o ilustre Presi
dente da Comissão de Assuntos 
Econômicos pediu-me transmi
tisse aos presentes que amanhã 
se realizaria uma reunião. A
penas fui instrumento dessa 
comunicação, não entrei no 
mérito. Apenas transmi~i o pe
dido que me fora feito pelo 
Presidente da Comissão de As
suntos Econômicos. 

QUanto a essa incompatibili
dade, ou melhor dito, sobre 
essa compatibilidade de 
horários. isso é tradicional 
no Senado Federal. E é tradi
ciona) em conseqüência de ser
mos apenas 81 e termos que nos 
dividir, muitas vezes, em 
vârias Comissões. De modo que 
o fluxo do trabalho determ~na 
que ha~a ou não sessão 
extraordlnár-ia. 

Como va 1 e uma 
p1enár1a, certamente 
m1ssões não puderam 
hoje e convocaram 
extrao~dinárias para 

sessão 
essas Co
r-euni~-se 

sessões 
amanhã. 

Espero que. com a boa vontade 
dos Srs. Senadores, esses pro
blemas sejam resolvidos sem 
que haja necessidade de resol
Ver questão de ordem. Nem a 
Mesa teria força para intervir 
nas Comissões que V. Ex 4 acaba 
de referir, para impedir que 
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elas se reunissem. Isso é uma 
deliberação das P~esidências 
das respectivas Comissões. A 
Presidência do Senado não po
deria intervir, senão p~ra pe
dir aos Srs. Senadores encon
trem, eles mesmos, uma solução 
para essas dificuldades tradi
C1onais nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Sobre a mesa. comuni
cação que vai ser lida pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de comunicar a 
Vossa Excelência que me ausen
tarei do Pais a partir de 24~ 
10-90. para devidamente auto
rizado pelo SenadoQ na forma 
do art. 32, IIl, § 3 , do Re
gimento Interno e 55, III, da 
Constituição, participar da 
De1egaç~o Brasileira à Ouadra
géslma Quinta Assembléia Geral 
aas Nações Unidas - ONU. 

Atenciosas saudações. 
senador Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
nei~o) - A comunicação lida 
vai à publicação. 

Estã esgotado o tempo desti
nado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Ntl. 47, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c. 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úni
co. do Projeto de Resolução 
n~ 47, de 1990, de autoria 
do Senador Fernando Henri
que Cardoso e outros Senh~
res Senadores, que dispoe 
sobre a realização de con
curso público para o preen
ch_i mente de cargos para a 
Câmara Legislativa do Dis
trito Federal e determina 
outras providências. 

Tendo parecer, profe~ido em 
plenário, favorável, nos ter
mos do subs~itutivo que 
oferece. 

O Sr. Uami1 Haddad- Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR~ PRESIDENTE (Nelson Ca~-
neiro) - Tem V. Exil. a 
palavra. 

O SR. úAMIL HADOAD (PSB- RJ. 
Pela ordem. Sem rev1são do 
orador.) -Sr. Presiderite, V. 
Ex~ declarou que houve Uma o-
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missão, não tendo s1do inclui
das duas matérias na Ordem do 
Dia e que elas entrariam 
aQora. Não temos, Sr. Presi
dente, os avulsos referentes 
às matérias. para podermos a
juizar o que estaremos 
votando. Peço a v. Ex 4 provi
dencie no sentido de que a ma
tér.ia seja entregue aos Srs. 
Senadores. invertendo a Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) -Não será preciso. no
bre Senador, enviar a v. Ex 4 e 
aos outros Srs. Senadores os 
avulsos. Essa matéria foi dis
cutida largamente ontem. V. 
Ex~ participou certamente. e 
acompanhou os debates. De modo 
que não há necessidade de in
versão da Ordem do Dia. 

Esta é uma matéria de ontem. 
Se fosse uma matéria de hoje, 
eu daria acolhida à sugestão 
de v. Exa 

V. Ex 4 vai tomar conhecimento 
do avulso que está sendo en
tregue neste momento. 

Novamente anuncio a matéria. 

Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 47, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do·art. 336. c, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úni
co, do Projeto de Resolução 
n~ 47, de 1990, de autoria 
do Senador Fernando Henri
que Cardoso e outros Senho
res Senadores, que dispõe 
sobre a realização de con
curso público para o preen
chimento oe cargos para a 
Câmara Legislativa do Dis
trito Federal e determina 
outras providências. 

Tendo Parecer, proferido 
em plenário, favoráve1. hos 

-termos do substitutivo que 
oferece. 

A Presidência esclarece ao 
Plenário que foi 1ido ~ apro
vado, na sessão anter1or, re
querimento solicitando o pro
nunciamento da comissão de 
Constituição. Justiça e Cida
dania sobre a constitucionali
dade da matéria. 

Solicito ao nobre Senador Cid 
Sabôia de Carvalho o parecer 
da Comissão de c-onstituição, 
Justiça e Cidadania, já que a 
matér1a se encontra em regime 
de urgência. 

O SR. CID SABÓIA DE 
CARVALHO (PMDB- CE. Para pro
ferir parecer. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o projeto de 
resolução sob exame, QUe tra
mita em regime de urgência, 

recebeu parecer favorável em 
plená~io. nos termos do subs
titutlvo apresentaoo Pelo Re
lator, Senador Francisco 
Ro11emberg. 

Aprovado. entretanto. o re
querimento do Senador Odacir 
Soares, o projeto e seu subs
~1tutivo, que têm o mesmo ob
Jetivo. foram remetidos a esta 
Comissão: para emitir parecer 
quanto a constitucionalidade. 

Inobstante os argumentos de 
ordem administrativa em favor 
da medida. notadamente quanto 
a sua oportunidade, eis que 
desde a sua instalação. a fu: 
tura .Câmara Legislativa do 
Distr1to Federal poderia con
tar com quadro próprio de ser
vidores, cremos que exatamente 
neste aspecto falece ao proje
to o imprescindível arrimo 
const i tu c i ona 1 •. 

Como autor do parecer, Sr. 
Presidente. chamaria a atenção 
para o vazio dessa propositu
ra, uma vez que essa Câmara 
vai-se instalar com todas as 
aptidões naturais a um· órgão 
desse tipo. e. logo no primei
ro dia de funcionamento. ela 
poderá substituir esse regula
mento através de lei que o Se
nado Federal imponha ao futuro 
Colegiada. Aliás, não nos pa
rece democrático, porque é uma 
interferência desta Casa em um 
outro órgão do Legislati.vo. 
Portanto. padece o projeto na 
sua fundamentação, não somente 
sob o aspecto constitucional, 
como também. no aspecto ético, 
quanto à oportunidade, à con
veniência. ao pragmatismo, e, 
acima de tudo, a oportunidade 
da de 1 i beração. 

Com efeito, ao estabelece~ o 
exercício pelo Senado Federal 
da competência da C~mara Ce
gislalativa do Distrito F~de
ral até que esta se instale, o 
§ 1S1 do art. 16 do Ato das 
Disposições Constitucionaí_s 
Transitoçia~ não autortza Seja 
aquele OrQao substitU1do pelo 
Senado nas atribuições ineren
tes à sua própria exjstêncfa. 
especialmente quanto a sua or
ganização e funcionamento, in
clusive criação de cargos, em
pregos e funções de seus ser
viços _e fi xaçao da respectiva 
remune~ação. Isto, logicamen
te, ficará melhor à própria 
Câmara Legislativa ao 
instalar-se. 

Essa pressa, se parece suprir 
algumas necessidades, criará 
problemas futuros até de inde: 
pendência do Colegiado que ha 
de se instalar. Seriam inter
ferências indébitas do Poder 
Legislativo da União no Poder 
Legislativo de uma Unidade Fe: 
derativa, cuja autonomia fol 
conferida pela Lei Maior. Pa
dece o projeto, portanto, de 

1 
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condições mais sadias que jus
tifiquem a sua existência. 

O referido dispositivo do Ato 
das Disposições Constitucio
nais Trasitorias diz respeito 
às funções da futura Câmara 
Legislativa do Distrito Fede
ral enquanto não instalada, e 
não à sua organização interna, 
de que ela·própria deverá cui
dar após instalar-se. E não 
poderia ser de outra forma. 
pois. se assim fosse, teríamos 
precedentes na transformação 
em Estados dos Territórios de 
Roraima e do Amapá, cuja le
gislação competia à Unlão. As 
assembléias legislativas dos 
novos Estados foram instaladas 
sem a menor intromissão do Po
der Federal. nem dependem de 
lei federal para sua organiza
ção interna. 

Por isso. Sr. Presidente, pa
rece à Comissão de Constitui
ção. Justi~a e Cidadania que a 
Constltuiçao é ferida na sua 
própria sistemática. no seu 
todo atinente à harmonia nela 
preservada em todas as insti
tuições da República. 

Manifestamo-nos. pois. con
trários à aerova~ão do Projeto 
de Reso1uçao n 47, de 1990, 
bem como somos contra a apro
vação do substitutivo devida
mente apresentado na reunião 
de ontem. 

é õ parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cida
dania. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -O parecer da Comissão 
de Constituição. Justiça e Ci
dadania é pela incons~itucio
na1idade do projeto e do 
substitutivo. 

Em discussão o parecer. (Pau
sa.) 

Não havedo quem peça a pala
vra, encerro a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o apro
vem queiram permanecer senta
dos. (Pausa. J 

Aprovado o parecer e rejeita
do o projeto. fica prejudi
cado, em conseqüência, o 
substitutivo a ele apresenta
do e o Projeto de Lei do DF 
n~ 33, de 1990~ constante do 
item seguinte, por se tratar 
da matéria correlata. 

A matéria vai ao Arquivo~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 3: 

Votação, em- turno dnico, 
do Requerimento n~ 358. de 
1990, de autoria do Senador 
Odacir Soares, solicitando, 
nos termos do art. 172, I. 

do Regimento Interno. a in
clusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do senado n~ 
88. de 1990, de sua auto
ria. que dispõe sobre a ex
ploração dos serviços de 
telecomunicações. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. o 
pro~eto será oportunamente in
cluldo em Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Item 4: 

Votação. em primeiro tur-
- no. da Proposta da Emenda à 
Constituição n 2 3, de 1989, 
de autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores 
Senadores, que acrescenta 
parágrafo ao art. 159 e al
tera a redação do inciso II 
do art. 161 da Constituição 
Federal. 

fm votação a matéria que, nos 
termos do disposto no art. 354 
do Regimento Interno, depende. 
para sua aprovação, do voto 
favorável de 3/5 da composição 
da Casa. devendo ser fe1ta 
pelo processo e1etrónico. 

Em votação a proposta' de e
menda à Constituição, em pri
meiro turno. (Pausa.) 

Estão presentes 
Srs. Senadores. 
qual a matéria 
votação. 

na Casa ~ 
razão pela 
é posta em 

É evidente, no entanto, a 
falta de quorum em Plenár1o. 
Em conseqOênc1a, a'Presidência 
suspenderá a sessão por 10 mi
nutos. fazendo soar a campai
nha. até que se restabeleceça 
o quorum. 

EStá ·susPensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas, a 
sessão é reaberta às 16 horas 
e 18 minutos.) 

O Sr. Nelson Carneiro, 
Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência; que é ocu
pada pelo Sr. Iram Saraiva, 
12 Vfce-Presidente. 

O SR. PRESI.OENTE (Iram Sarai
va) - Está reaberta a sessão. 

Sendo 
quorum 
diados 
pauta. 

evidente a falta de 
qualificado, ficam a
os i tens 4, 5, 6 e 7.. da 

São os. seQuintes os i
tens CUJa votação é adi.a
da: 

4 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 3. DE 1889 
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Votação, em primeiro turno. 
da Proeosta de Emenda à Cons
tituiçao n 2 3~ de 1969. de au
toria do Senador Marco Maciel 
e outros Senhores Senadores, 
que acrescenta parágrafo ao 
art. 159 e a1tera a redação do 
inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

5 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NA 5. DE 1989 

Votação. em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à , Cons
tituição n 2 5. de 1989. de au
toria do Senador Nelson Car
neiro e outros Senhores Sena
dores. que dispõe sobre a re
muneração dos deputados esta
duais e dos vereadores. 

6 

PROPOSTA DA EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N~ 6. DE 1989 

Votação. em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 6, de 1989. auto
ria do Senador Marcos Mendonça 
e outros 24 Senhores Senado
res, que acrescenta artigo ao 
texto constitucional prevendo 
a criação e definindo a compe
tência do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. 

7 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 1. DE 1990 

Votação, em primeiro turno. 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n 2 1, de 1990, de au
toria do Senador Mario Lacerda 
e outros Senhores Senadores. 
que acrescenta dispositivos ao 
Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias da Cons
tituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sara1-
va) - Item 8: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 2. DE 1990 

(Inc1uida em Ordem do-Dia nos 
termos do art. 358, § 2 2 , 

do Regimento Interno) 

Discussão. em primeiro 
turno, da Proposta de Emen
da à Constituição n 2 2. de 
1990, de autoria do Senador 
Mata-Machado· e outros Se
nhores Senadores. que sus
pende a aplicação do art. 
62 e altera o§ 2~ do art. 
64 da Constituição Federal. 

A Presidência lembra ao 
Plenário que. de acordo com o 
disposto no art. 358, § 2 2 , do 
Regimento Interno. a matéria 
permanecerá em Ordem do Dia. 
em fase de discussão, em pri
meiro ~úrno, durante cinco 
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sessões ordinárias consecuti
vas, quando lhe poderão ser 
oferecidas emendas, assinadas 
por um terço, no minimo, dos 
Membros do Senado. 

Em discussão a proposta, em 
primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala
vra, a discussão tera prosse
guimento na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai
va) - Esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. 

Em votação o Requerimento n~ 
374, de 1990, de urgência, 
lido no Expediente, para Pro
jeto de Resolução n~ 45, de 
1990. 

Em votação. 

os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria figurará na Ordem 
do Ola da se9unda sessão 
ordinária subseqUente. 

O SR. PRESIDENTE (lram Sarai
va) -Há oradores inscritos. 

Concedo a palevra ao nobre 
Senador Amlr Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PSB - RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, 
talvez o pranto e o silêncio 
traduzissem a homena~em mais 
propícia diante da dor imensa 
e da mudez eterna da morte. 

Todavia. diante da hediondez 
do cr1me não me posso calar, 
não posso omitir rneu testemu
nho, meus pesares e minhas 
preocupações, bem como trazer 
para esta Casa o clamor do 
povo de Rondônia, em face da 
morte de seu virtual governa
dor, Olavo Pires. 

Recolhi esse sofrimento popu
lar na face das milhares de 
pessoas que compareceram à As
sembléia Legislativa, no veló
rio de Olavo Pires. e bem as
sim quando o féretro se diri
gia ao ae_r:qporto de Porto 
Velho. 

A morte do Senador Olavo pi
res foi adrede elaborada com 
requintada engenharia de 
eliminação. Urdiu-se contra 
Olavo Pires uma campanha ;~
piedosa de desgaste de sua i
magem. do conceito de homem 
público, da reputação que é o 
ornamento que dá a todo o po
litico a fortaleza capaz de 
afastar, sobretudo_, a ma1 dade 
humana. capaz de afastar os 
anjos do mal. 
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Essa campanha de desgaste não 
passava de insinuações maldo
sas, de acusações sem funda
mento, sem prova, mas tudo 
iSso foi em 'frente sem distin
ção ~eal e, a seu favor. Olavo 
Pires leva para o túmulo a ne
cessidade de uma investigação 
séria, que possa efetivamente 
apontar os culpados desta 
tragédia. 

Esta morte, sr. Presidente, 
Srs. Senadores, atinge todo 
homem público deste País. a
tinge a própria sociedade, 
porque quando a ousadia e o 
atrevimento ousam transpor a 
barreira da dignidade do man
dato popular, a segurança 
torna-se uma figura de retóri
ca; o temor e o perigo rondam 
a todo lar. a todo cidadão 
brasileiro. 

Como eu dizia, destruir a 
honra e a imagem pública de 
~ual~uer político é diminuí-lo 
a um expectro de si mesmo. Em 
certas circunstâncias. a repu
tação vale mais do que a vida. 
A boa fama é esta barreira que 
dá a segurança ao homem públi
co contra a mão assassina. 
Rompida a auréola da excelên
cia da dignidade do mandato 
popular, ·devastada a fortaleza 
da honra do homem público. 
este é lançado ao alcance da 
ousadia e do atrevimento da 
mão assassina. Perigosa à in
columidade física dos membros 
do Legls1ativo, é a campanha 
que se rascunha em parte na 
imprensa nacional, 

É preciso, nesta hora. que 
todos nós, e todos os grandes 
organismos da comunicação de 
massas. nos compenetremos da 
graVidade do momento por que 
passamos: e juntos~ nós que 
temos a responsabilidade pela 
sobrevivência democrática des
te País. façamos um grande 
pacto, para que a verdade seja 
o caminho a nortear as infor
mações _e d1vulagações, e não 
apenas o estrépito do escânda
lo anime as manchetes da gran
de imprensa. 

A autocr1tica se impõe, a co
meçar pelo próprio Parlamento, 
o qual deve ajustar-se às exi--· 
gências da realidade brasilei
ra, para tornar-se mais ágil, 
eficiente e produtivo. prese~
vando a sua imagem junto aos 
dema·; s ?oderes..;pa_r.a construi r 
o -futuro demo·érático deste 
País. o Parlamento moderno tem 
que dar respostas mais rápidas 
às questões Oe premência 
nacional. 

É em meio a esse clima que 
vembS, ta~bém, uma campanha 
sórdida contra a imagem de o
lavo Pires. Saímos para uma 
campanha eleitoral, onde esti
vemos lado a lado nos últimos 
60 dias e fui testemunha das 
agressões, do~ vilipêndios, 

fui testemunha díuturna de 
como fomos encurralados para 
uma circunstância em ~ue 0 
corredor da morte se avizinha
va próximo, sem u'a mão que se 
levantasse num gesto para de
ter os passos letais~ 

Esta campanha~· Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, foi algo 
aterrador, foi um momento d1-
fici1 para um homem público. 
E, eu sent1. desde o momento 
em que se abriram pelo Estado 
inteiro cutdoors com o 
seguinte slogan: ~oiga não ao 
traficantel" Esse assaque con
tra a hon~a. que em seguida se 
identificou ser de Olavo Pi
res, porque os alto-falantes 
dos trios-elétricos e nos co
micios diziam: "Diga não a o
lavo Pires! Oiga não ao Sena
dor da cocafna! Oiga não ao 
traficante!" E o que existia, 
de efetivo, Srs. Senadores. 
contra Olavo Pires nesta área 
tão tenebrosa das drogas, que 
têm ceifado tantas vidas não 
apenas no Brasil, mas pelo 
mundo afora? O que tinha, s~s. 
Senadores, de prova concreta? 
Nada! Uma certidão recentemen
te expedida pela Policia Fede
ral, a nível nacional, dizia 
que nada, nada constava contra 
Olavo Pires. Houve alguns fa
tos, que talve% soaram também 
nesta Casa, em outros tempos~ 
que foi o caso da prisão de um 
piloto, em São Paulo, piloto 
este que, em determinado mo
mento, teria prestado serviços 
para Olavo Pires. num contrato 
transitório, free-lancer. como 
se diz. Isto aconteceu 
verdadeiramente: um piloto 
preso por tráfico de cocaína 
e, ai. se estabeleceu uma re
lação imediata, porque dois 
av1ões do Senador Olavo Pires 
se encontravam em São Pau1o. 
Só que ninguém foi verificar 
desde quando lá estavam os 
aviões. Está provado, e eu vl 
isso. por certidão expedida 
pelo DAC, de 9ue um avião lá 
se encontrava ha 6 meses e ou
tro há quase um ano. Não há 
uma ilação de causa e efeito 
neste fato. Posteriormente, 
todos sabem o que ocorreu aqui 
em Brasília, quando se suspei
tou que em veiculo de proprie
dade do Senador encontravam-se 
drogas e, lá, a POlícia Fede
ra1 compareceu e, também, nada 
encontrou. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res, com relação à questão das 
drogas, sobretudo em meu Esta
do, qualquer um pode ser acoi
mado dessa prática, e é uma 
nódoa permanente, como alguém 
que ma~cado a ferro quente às 
costàs ou na face do alcunha
do, e. a partir dai, embora 
não sem prova em contrário, 
nem prova favorável, essa pe
cha persegue a vitfma por mui
to tempo. só o esquecimento ou 
a morte, ou ta1vez, nem a mo~
te seja capaz de lavá-la.,. 
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Prossigo, Sr. Presidente, 
~r-s. Senadores. 

o Sr. Cid Sabóia de 
Carvalho- Permite v. Exa um 
aparte, nobre Senador? 

o SR. AMIR LANDO - Com todo 
prazer, nobre Senaàor Cid sa-
bóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de 
carvalho - Nobre Senador Amir 
Lando, estamos ouvindo a ora
ção de V. Exh e notamos que 
está marcada pela revolta e 
pela emoção. Eu não poderia 
deixar de oferecer este meu 
aparte. no que concordo com 
algumas colocações. inclusive 
no que tange a essa campanha 
muito acirrada, muito 
sistemática, contra o Parla
mento naclona1. E essa campa
nha, de tão forte, que se faz 
de ~antes modos e através de 
tantos instrumentos e de tan
tos meios. teria necessaria
mente resultados dramáticos 
como o que narra v. Ex 4 Li ho
je, em um dos jornais.de Bra
sflia, uma declaração do dele
gado Romeu Tuma, em que S. S 4 

classifica como um ato de ter
ror a morte bárbara do Senador 
01avo Pires. Por quê? Porque 
está muito claro- e tem razão 
o delegado - gue naqueles a
contecimentos nao se quis ape
nas matar Olavo Pires, quis
se, no entanto, uma morte com 
aspectos que amendrontassem 
mais e mais os vivos; má morte 
de advertência, má morte que, 
por si só, fosse capaz de tra
zer confusões. indecisões e 
más interpretações sobre a 
própria vítima. Terrfvel acon
tecimento, cheio de nuanças as 
mais ousadas, que cabem per
feitamente no território do 
drama descrito aqui por v. Ex~ 
Uma coisa é fato, nobre Sena
dor; nosso companheiro está 
morto, barbaramente assassina
do, e isso é um estimulo para 
que o acontecimento se repita. 
Daf eu concordar, neste apar
te, plenamente, com V. Exa, 
quando clama pela necessidade 
de uma apuração correta, 
válida, precisa, que desmasca
re todas esses tramas a res
peito da vida e agora a res
peito da morte de um homem, 
porque esse atentado, se foi 
capaz de roubar a vida do Par
lamentar, mais ainda foi capaz 
de confundir-lhe a própria 
morte. E nisso tem razão o Oe
legado Romeu Tuma, quando fala 
em terror. Teria sido um crime 
politico? Que natureza de 
crime? Não se sabe até aqui. O 
fato é que a Constituição Fe
deral cometeu um equívoco tre
mendo quando possibilitou que 
um s~ colocado tomasse o lugar 
de alguém que. sendo 1~ ou 2~. 
por aliuma razão não disputas
se o 2 turno. Terrível erro 
constitucional, primordialmen
te, por desfazer as possibili
dades de um partido, destituir 

um partido em pleno campo de 
disputa. deixar um partido ao 
nada, ao vazio. quando ele 
disputou e galgou uma posição, 
através de um cidadão que. no 
caso presente, veio a falecer. 
Terrível erro constitucional, 
e isso talvez seja um estimu
lante aos delitos. Não se ~abe 
o que aconteceu, não se sabe o 
que possa ter acontecido. V. 
Ex 4 veio aqui, naturalmente, 
trazer as luzes para a nossa 
escuridão neste tema, mas sai
ba v. Exa que, se sua presença 
aqui é muito bem recebida, se 
sua presença é importantíssima 
para nós, a ausência de Olavo 
Pires pesa por mil razões so
bre esta casa. Era o que tinha 
a dizer a V. Ex~. 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço a 
v. ExA pelo brilhante aparte e 
o incorporo ao meu discurso, 
se assim V. Ex~ o permitir. 

O Sr. Mauro Benevides -
Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. AMIR LANOO- Com muito 
prazer. 

o Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador Amir Lando, o nosso 
eminente Colega, Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, Presidente 
da nossa Comissão de Consti
tuição. Justiça e Cidadania, 
traz à colaçao, neste instan
te, a entrevista concedida na 
grande Imprensa brasileira 
pelo Delegado Romeu Tuma. en
focando o bárbaro trucidamento 
do Senador Olavo Pires. o ti
tular da Polfc1a Federal res
salta que esse crime hediondo 
decorreu de uma tessitura ma
cabra. de uma guerrilha de que 
resultou exatamente o bárbaro 
assassinato do nosso Colega 
Olavo Pires. Eu diria a V. Ex 4 

que. há cerca de um ano ocu
pando esta tribuna, o Senador 
01 avo _Pires se defendi a de 1 r,~
crepações, naquele instante 
irrogadas à sua face, de que 
ele estaria facilitando o 
tráfico de cocaína em nosso 
País. E1e chegou mesmo, nobre 
Senador Amir Lando, a ser alvo 
de uma violência inominável no 
seu próprio apartamento, loca

. lizado num prédio do Senado 
Federal. Uma operação poli
cial. cercada de um recato es
palhafatoso, chegava ao nosso 
prédio, onde também resido, e 
se pretendia vasculhar o apar
tamento e, mais do que isso. 
vefculos de propriedade do Se
nador Clava Pires. que estavam 
estacionados na garagem. A 
nossa interferência, a inter
ferência da Mesa do Senado. 
dos Senadores, eu mesmo, Pre
sidente da Comissão do Distri
to Federal, fiz valer o meu 
protesto junto ao Governador e 
ao Secretário de Segurança. O 
Senador Olava Pires fez ques
tão? naquela ocasião, de que 
os seus acusadores não se exi
missem do_ cumprimento daquela 
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ingrata missão. Ele fez ques
tão de acompanhá-los aos 
veiculas. Os assentos dos car
ros ali estacionados foram re
virados de todas as formas e 
nada se encontrou, nada se 
constatou contra a conduta do 
saudoso Senador Olavo Pires. 
Ainda no dia do falecimento do 
Senador Olavo Pires, o nosso 
colega Senador Chagas Rodri
gues. Vice-Lider do PSDB. ocu
pando, como eu também o fiz. a 
tribuna do Senado Federal. 
para deplorar. lastimar e 
prantear o desaparecimento do 
Senador Olavo Pfres. mencionou 
o expediente do Senado Fede
ral, reclamando do Ministério 
da Justiça uma ação pronta. 
enérgica. imediata, ~ue res
guardasse a integridade física 
do Senador Olavo Pires. Tudo 
isso ocorreu nesse lapso de 
tempo. Veio a campanha eleito
ral - esse oficio foi em meio 
à campanha - e se perpetrou 
esse crime, um crime que, na
turalmente, foi preconcebido, 
executado com maestria 
admirável, certamente por pis
toleiros armados, estipendia
dos para essa tarefa. Enfim, 
neste instante, V~ ExA aqui 
está, como sucessor do Senador 
Olavo Pires nesta Casa, fazen
do com que rememoremos todos 
esses fatos, e, em meio a e-
1 es, chaguemos a dois 
sentimentos: o de pesar, dor, 
pranto, pela perda desse nosso 
companheiro de Senado Federal, 
e, além disso. a exigência que 
é imperativa, motivo de honra 
para essa Casa. assistir a e
lucidação desse crime hediondo 
que alcançou um Senador da Re
pública, que solicitara garan
tia de vida à Casa Legislativa 
a que pertencia. e esta, ao 
próprio Governo Federal. Por
tanto, Senador Amir Lando, 
neste longo aparte, vai também 
a minha homenagem ao Senador 
Olavo Pires. com quem estive 
no dia 11 de ou~ubro no seu 
Gabinete, quando ele, naquela 
euforia que contagiava a to
dos, me dizia que aqui espera
va estar na reabertura da Ses
são Legislativa, no dia 1~ de 
fevereiro, e o faria certamen
te na condição de governador 
eleito, porque, no seu enten
der, essa era a tendência ní
tida, clara, ineludfvel do e
leitorado de Rondônia. 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço a 
V. ex~ pelo seu aparte. 

Essa foi a campanha lançada 
bruta 1 mente contra 01 avo 
Pires. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, por que não se 
investigou? Por que os órgãos 
de segurança não vieram a pú
blico dizer sim ou não a essas 
graves denúncias? 

Tudo permaneceu sob uma cor
tina de fumaça, e a figura de 
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Olavo Pires sempre estigmati
zada por essa brutal pecna que 
lhe jogaram às costas. 

Fomos para campanha eleitoral 
e estes eram os temas da pro
pàganda gratu~ta de ~elevisão. 
Esses temas v,nham a tona a 
cada dia, e o tempo de propa
ganda na televisão passou a 
ser uma sessão de tortura pa~a 
o candidato ao governo do 
Estado. o candidato que tinha 
a seu favor a ?referência po
pular, que estava em primeiro 
lugar nas pesquisas de opinião 
pública. 

se não bastasse i'sso, conti
nuou essa escalada de agres
sões, trazendo também à tona 
um outro fato. que se procurou 
sempre deixar no esquecimento, 
para sacar contra Olavo Pires, 
quando fora, là no Estado de 
Roraima, denunciado por 
prática de um homicídio. Mas 
esse processo foi imediatamen
te anulado pelo próprio Tribu
nal de vustiça, de 'Brasflia. 
porque. nesse tempo. o faleci
do senador era deputado ~ede
ral. e a competência para 
processá-lo era do supremo 
Tribunal Federal. poste~ior
mente o processo foi reinicia
do, jamais foi ofe~ecida a de
núncia pelo Ministério Públi
co. porquanto ca·recia de prova 
substancial para fazê-la. tan
to que. na cota do Ministério 
POblico. há um apelo às auto
ridades policiais para que se 
perquira as verdadeiras ver
tentes do crime, porque. com o 
envo1vimento de Olavo Pires. 
estava-se acorbertando, tal
vez. os verdadeiros autores do 
delito. 

Tudo isso faz parte desse 
processo macabro qua vai, aos 
poucos, retirando de Olavo Pi
res a grandeza de homem públi
co e reduzindo-o quase que a 
um delinqüente comum. E contra 
este estado de coisas que eu 
me insurjo e reclamo 
esclarecimentos. Em meio a 
esta campanha, surgem inúmeras 
e constantes ameaças de morte 
que nada mais traduziam do que 
interesses contrariados com a 
vitória que se avizinhava. E 
Olavo Pires, com bravura. se
guiu com sua campanha. Estive
mos pe1o interior do estado -
e nós sabemos que Rondônia tem 
tradição de violência, infe-
1 izmente. -· f1'zemos comfcíos 
em todos os municípios. nos 
distritos, e à noite. às vezes 
com pouca ou nenhuma ilumina
ção, porque Olavo Pires, acima 
de tudo. era um homem 
corajoso. Talvez se inspirasse 
em Shakespeare, que coloca na 
boca de César, antes de ir ao 
Capitólio, para que Brutus o 
sacriTicasse, diante das sú
Plicas de Calpúrnia para que 
Permanecesse em casa. disse: 
"Muito antes de morrer, morre 
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o covarde; o homem forte a 
morte abate um8 só vez~. 

Contra tais ameaças. Olavo 
Pires buscou seQurança. buscou 
garantia de Vlda. o Senado, 
leio aqui, no dia 17 de setem
bro, ~uando se dirigiu ao :Pre
sidente da casa: '*lmedtatas 
providências foram solicitadas 
ao Ministério da Justiça". 
como aqui foi dito. Foram cin
co pedidos de garantia de 
vida. 

Não quero atribuir responsa
b11idade a ninguém~ mas. em 
termos p~áticos, nada foi fei
to. em termos reais, todas as 
portas permaneceram fechadas. 
todas as faces deram as costas 
e as mãos não estendiam mais 
do que a apatia e a 
indiferença. Esta é a senda 
criminosa deste brutal assas
sinato. 

Há uma cumplicidade d1fu~a 
por todos os órgãos responsa
veis. Há uma cUmplicidade, de
rivando de uma omissão negli
gente que talvez não avaliou a 
gravidade do caso. Talvez se 
admitisse que o perigo exis
tia, mas não acreditava no 
resultado. Agora, está vísive1 
o fatfdico resultado. Esta é a 
verdadeira morte anunciada. E 
quem conhece o livro de Garcia 
Marques. Crônica de uma Morte 
Anunciada. talvez encontre 
ali uma pista, não para des
vendar o crime mas, ao menos, 
para entender a sua psicologia 
intrinseca. quanOo se lê: 

'·'Mas a maioria dos que 
puderam fazer alguma coisa 
para impedir o crime e, a
pesar de tudo, não o Tize
ram. consolou-se com o in
vocar o preconceito de que 
as questões de honra são 
lugares sagrados aos quais 
só os donos do drama têm 
acesso." 

Até aquele ponto. parecia a 
todos que as ameayas a 01 avo·• 
Pires eram part1culares, de 
foro privado. e hinQuém fez 
gesto para salvar a v1da de um 
homem que nós, que estávamos 
a1i naquela trincheira. sen
tlamos, que estava encurrala
do. 

Uniram-se em Rondônia todas 
as forças poderosas contra o
lavo Ptres, porque ele não ne
gociou com as elites, apenas 
estabeleceu um vfnculo direto 
com a massa. com o povo humil
de, com o povo que vive desam
parado, sem justiça. sem espe
rança e com pouca vida. 

Olavo Pires erã ésse homem 
que dava segurança de·dias me
lhores para essa gente. pois 
esse era o seu eleitorado. In
clusive, conquistou-se, sobre
tudo porque o .. u eleitorado é 
e gente pela qual luto, é a 

gente que nos preocupa, pois e 
o povo humilde. o povo quere
clama um governo justo. um go
ve~no que traga, sobretudo, a 
espada da jus~iça para cort~r 
a pobreza, a misé~ia, o desca
so a que esse povo está 
condenado~ 

O Sr~ Mansueto 
Permite-me V. ExA 
nobre Senador'? 

de Lavor
uro aparte. 

O SR. AMIR lANDO - ouço, com 
muito prazer~ v. ExA 

O Sr. Mansueto de Lavor - se
nador Amir Lando~ creio que 
este não seria o discurso que 
V. ExA gostaria de pronunc1ar~ 
nem quanto à data, nem QU3nto 
ao teor. A data da sua posse
creio eu - V. Ex~ P-renunciava 
para o início do próximo ano, 
quando o senador Olavo Pi~es 
assumiria o Governo do Estado 
de Rondônia, e é clà~o que o 
teor do seu discurso de posse 
seria bem out~o. Foram quase 
cem balas de metralhadora que 
mudaram não só o curso dessa 
história, como, com certeza. 
da história Polftica do Estado 
de Rondônia. E preciso dizer a 
todos nós mesmos- e V. EX4 o 
está fazendo - que a morte do 
Senador não foi apenas uma 
morte física. foi também uma 
morte moral. tendo em vista o 
que se veicula pela imprensa 
toda do País, irresponsavel
mente. Aqueles ttros e essa 
morte atingem também as i nst i- · 
tuiç6es e até a p~ópria ordem 
constitucional~ O Senador Cid 
Sabóia de carvalho expressou~ 
se muito bem. Foi um erro tre
mendo dos constituintes dei
xando que uma brecha er.orme 
ficasse no texto da Constitui
ção, premiando-se indiret"amen
te os possíveis concorrentes 
que, por vantagens possam eli
minar uns aos outros. Não é 
que se esteja afirmando quem 
foi ou não o responsável pela 
morte de Olavo Pires. mas esse 
acontecimento toca nas insti
tuiç6es. a começar da própria 
ordem constitucional. Na pró
xima revisão constitucional. 
temos a obrigação de não dei
xarmos permanecer na Carta 
Constitucional esse verdadeiro 
convite aos assassinatos poli
ticas, que é o dispositivo que 
alija uma facção. majoritária 
ou a segunda em votaçao por um 
terceiro. que estava a1ljado 
da sucessão estadual ou muni
cipal, nos casos do município, 
e presidencial também. Só ago
ra, depois da morte de Olavo 
Pires, nós acordamos para essa 
aberração constitucional. Pois 
beml Se atinge a ordem consti
tucional, atinge também esta 
Casa. Ora. tudo que se afirma
va do Senador Olavo Pires - e 
não é s6 agora nessa campanha 
política. o Senador Mauro Se
nevides citou o caso de perse
guições arbitrárias da Polícia 
Federal no próprio apartamento 

----------------------........... , .. 

] 
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e na garagem do prédio do Se- que se houve o então Senador 
nador- ou era verdadeiro ou Olavo P1res ao me hipotecar a 
não era. Se o fosse. o Senado. sua 'integral sol iariedade., 
tinha muito a ver com isso, Participou não apenas da cam
porque ele era um integrante panha pela minha eleição à 
desta Casa e o Senado calava e Presidência da Mesa Diretora 
era conivente com isso. se é do Senado. como das comemora
que calava. E se não era ver- ções de minha vitória. Pude 
dadeiro. o Senado tinha muito conviver com S. ExA durante 
mais a ver com isso. porque ai algum tempo. antes. como sim
não se trata de um espírito de ples Senador. depois. como 
corpo. de uma solidariedade P'residente desta Casa. e ele 
indevida, mas sim de defender, sempre me procurava para de
como compete à Instituição, a fender reivindicações do seu 
integridade moral, a dignidade Estado junto ao Governo Fede
de seus membros, conspurcadas ral, ou, então, junto ao Con
pelas irresponsáveis veicula- çresso Nacional. Certa vez. S. 
ções de calúnias e de ataques Exa telefonou-me, para a Pre
a honra e ã dignidade de um sidência do Senado, protestan
mandatário popular. Essa re- do contra a violência de se
flexão ~ue faz no seu discu~so frer da Polícia Federal. o 
de posse, que certamente v. seu apartamento havia sido in
Ex~ queria oue fosse outro - e vadido, a garagem do préd1o em 
nõs também - toca a todos nós. aue morava também fora invadi
Em homenagem ao colega faleci- da, o seu automõvel forçado. 
do, é preciso responder a uma Enfim, reclamava a defesa de 
per-gunta: se a voz do povo é a suas imunidades. E eu. de 
voz de Deus, por que o povo, pronto, tomei todas as provi
por vezes consecutivas cansa- dências para que não lhe fa1-
grou Clave Pires? Porque S. tasse a assistência que devia 
ExA foi eleito Deputado Fede- a Presidência a um Senador que 
ral, em 1982; Senador da Repú- se via, naquele instante, ví
blica em 1986. e foi eleito, tima de um evidente constran
em primeiro lugar, no 1~ tur- gimento ilegal. E, mais do que 
no, em 3 de outubro de 1990. isso, o que pairava no ar, 
Será que não se escuta essa àquela altura. era. sobretudo. 
voz do povo aqueles que deni- o inicio de um plano que come
grem, que assassinam moralmen- çava a ser urdido, talvez a 
te o Senador Olavo Pires? Res- partir dai, visando. quem sa
pondo a essas perguntas nas be, à sua eliminação 
palavras do sacerdote que ce- posterior. Acompanhel, de per-
1ebrou a missa na Catedral oe to. o seu sofrimento e o de 
Rondônia, cujas palavras estão sua Família, e ievei a minha 
hoje transcritas na prime1ra solidariedade a O. Marlene, a 
página do jor-nal Correio seus fi1hos._Determinei que um 
Brazilien_se: "Ele era um ben- assessor jurídico do Sehàdo o 
feitor do' povo de Rondônia e o acompanhasse à Polícia Federal 
povo o retribu}io, com a con: de vez que o então Min'istr'o da 
fiança do mandato popular". E Justiça. Dr. Paulo Srossard, 
claro que há algo de errado enviara ao meu Gabinete, de 
nessas versões. Por isso, que- Presidente do Senado. o Dr, 
remos alijá-las e recolher a Romeu Tuma, Oiretor da Polícia 
verdade, seja ela qual for. Federal, _ com quem me entendi, 
Essa a 11nha do discurso. do várias vezes, sobre o assunto, 
pronunciamento de v. Ex~ com a exigindo que fossem assegura
qual me congratulo. Saúdo V. das, na sua pier1-itude, as lmu
ExA, dizendo-lhe: bem-vindo a nidades do Senador Olavo 
esta nossa Casa para servirmos Pires. E todo o processo se 
ao povo e à justiça que preci- desenvolveu no maior respeito 
sa ser restaurada com a verde- à Constituição Federal. Depois 
de sobre o assassinato e a de tooa a ;nvest;gação feita. 
própria vida pública do Sena- o Diretor-Gérel da Policia Fe
dor Olavo Pires. Muito obriga- deral comun1cou-me que nada 
do. _havia encontrado que pudesse 

O SR. AMIR LANDO Agradeço a 
V. ExA o aparte e o 1ncorporo 
ao meu discurso. 

O Sr. Humberto Lucena -
Permite-me V. ExA um aparte? 

O SR. AMIR LANDO - Ouço o a
parte do nobre Senador Humber
to Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Dos 
Senadores que foram eleitos, 
ou reeleitos, em 1986, fui 
talvez um dos poucos que pri
varam mais de perto com Olavo 
Pires. Candidato à Presidência 
do Senado naquele ano, não 
posso esquecer a correção tom 

comprometer o conceito do Se
nador Olavo Pires, e, neste 
sentido, v. Ex~ acaba de se 
refer.i r a uma cer<: i dão que, 
justamente, se relaciona com 
aquela inves~igação da Polícia 
Federal.· Quis, com estas pala
vras, dar a V. Ex~ um 
depoimento. Pelo menos. a ni
vel do que houve naquela épo
ca, a nive1 do inquérito da 
Policia Federal. acompanhado 
de perto pela Mesa do Senado 
Federal que eu ·presidia, nada. 
absolutamente nada se encon
trou que pudesse manchar a re
putação do Senador Olavo 
Pires_. Isso posto, nobre Sena
dor.- nos conduz a uma 
conclusão: a Qe que, na verda-
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de. houve uma trama diabólica 
para assassiná-lo, para 
retirá-lo da Vida pública. Não 
me cabe, neste instante, nem a 
nenhum de nós, fazer 
prejulgamentos. O que me pare
ce inquestionável é que o Sr. 
Presidente desta Casa, Senador 
Nelson Carneiro- e tenho cer
teza de que S. Ex~ não pensa 
nem age de outra maneira -, 
deve procurar junto ao Sr. Mi
nistro da Justiça, que no mo
mento é um Senador da Repúblf
ca. Jarbas Passarinho. agili
zar as_ investigações em curso. 
através da Pollcia Federal, 
para qu'e se possa, no menor 
tempo possivel •. apurar. real
mente, o que houve, por tras 
de tudo isso. quais os autores 
diretos ou indiretos dessa 
crueldade. dessa cena de van
dalismo que ocorreu na cidade 
de Porto Velho. ceifando a 
vida de um Representante do 
Estado de Rondônia, para que 
se possa. então. punir, exem
plarmente, aque1es que, afi
nal, forem considerados 
responsáveis. E, para termi
nar, tenho apenas a lamentar, 
nobre Senador- e v. ExA já o 
deixou reQistrado nas linhas e 
entrelinhas do seu discurso-. 
que o ex-Ministro da 0ustiça 
não tenha levado em conta, na 
devida oportunidade, do alto 
das suas responsabilidades, as 
denúncias que lhe foram feitas 
pelo Senador Olavo Pires, a 
respeito oe ameaças à sua 
vida. S. Ex~ 1he deveria ter 
assegurado plenas garantias, 
através da Policia Federal, e, 
ta1vez, hóje não estivéssemos 
a lamentar o assassinato bru
tal do Senador Olavo Pires. 
Receba V. Exb. a minha 
solidariedade. Tenho certeza 
de que um_dia, um d1a que não 
há de tardar, haveremos todos 
de saber a verdade, em honra 
áa memór_ia do ilustre Senador 
desaparecido. 

O SR. AMIR LANOO - Agradeço a 
V. Ex~ o precioso depoimento 
que enriquece sobremaneira o 
meu pálido discurso. 

Pr.oss igo, Srs. Senadores-: -nós 
últimos dias da campanha. sen
tíamos em torno de nós essa 
pressão irresistível, sentia
mos que todos estavam contra 
nós, a não ser o povo, e 
precisávamos levar com galhar
dia até o final essa luta. E 
assim o fizemos. Por um pedido 
do então Senador Olavo Pires, 
permaneci na capital para fa
zer a defesa da coligação jun
to ao Tribunal Regional Elei
toral, e aí também encontrei 
um ambiente hostil e tive de 
fazer defesas veementes para 
assegurar direitos elementares 
da nossa coligação. 

Assim me expresso porque es
tava i mb_uf do desta_ campanha 
até ã medula. Numa determinada 
circunstância, quandÕ a vio-
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léncia exarada dos programas 
no horário gratuito de televi
são ultrapassava os limites da 
tolerância. da lei e da ordem~ 
assim me dirigia ao T.rtbunal 
Regional Eleitoral e peço 
licença a V. Ex 4 s. para dar 
este testemunho aos Anais des
ta casa. lendo o seguinte 
documento: 

Vimos assistindo, no tem
po destinado à programação 
eleitoral gratuita na tele
visão. um verdadeiro tear 
de cassandras desfigurando 
totalmente os objetivos 
desta conquista democrática 
dos partidos brasileiros, 
donde resulta um desfile 
oratório de mau gosto, um 
macabro festival de acusa
ções fétidas de infâmias. 
calúnias, de ofensas à hon
ra e à dignidade de candi
datos, com flagrante des
respeito ao eleitorado ron
doniense. 

"A propaganda eleitoral 
não pode transformar-se num 
campo de batalha, no senti
do mais )iteral do termo, 
onde o único objetivo passa 
a ser destruição dos 
adversários, e não a con
quista de votos através da 
apresentacão de um prog~ama 
partidário de propostas e 
de ação política, de traba
lho em prol da causa públi
ca. valendo até mesmo de um 
conjunto de técnicas empre
Qadas para sugestionar as 
pessoas na tomada de 
decisão. A Justiça Eleito
ral tem o controle jurisdi
cional sobre todo o proces
so eleitoral. inclusive so
bre a Rropaganda eleitoral 
do horário gratui~o de 
rádio e televisão. "Trata
se de propaganda que assume 
maior importância na era da 
eletrõnica em que vivemos, 
onde os meios de comunica
ção, rádio e televisão, se 
constituem em poderosos 
1nstrumentos de manipulação 
da opinião pública, donde, 
não podem, os candidatos, 
transformarem os seus pro
gramas em pregões do baixo 
calão, em fàbricas de infâ
mias, calúnias e injúrias, 
acusações vãs que, à míngua 
de conteúdo apropriado para 
a conquista do voto. fazem 
do ataque sistemático e 
criminoso 11 o único argumen
to para o sucesso eleito
ral, embora a evidente ine
ficiência desta malsinada 
forma de ação eleitoral, 
portanto ao eleitor inte
ressa mais o que o candida
to pode fazer por ele do 
que aquilo que o outro can
didato não fará. 

A 
art. 
ral, 
ral 

despeito estipula o 
250 do Código Eleito
que propaganda eleito
gratuita, através de 
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rádio e televisão, ufar-se
à sob a fiscali2ação direta 
e permanente da ~ustiça 
Eleitora1 11

, a fiscalizaçao 
tem aqui sentido amplo so
bretudo no sentido de velar 
quanto aos abusos, quanto a 
conduta ética e legal dos 
candidatos, especialmente 
quanto às práticas tipicas. 
como as estipuladas no art. 
243. IX, do mesmo Estatuto 
Eleitoral. 

A disputa eleitoral é 
rápida e o tempo tem impor
tância decisiva~ dada a ce· 
leridade de processo. de 
modo que a vedação prática, 
delituosa, sistemática e 
reincidente não pode apenas 
sujeita~ às cominações pe
nalS, quando já extinta a 
campanha~ já definido o 
pleíto~ enfim, quando o 
dano eleitoral se posta 
irreparável. 

A prestação jurisdicional 
em matéria eleitoral tem 
como escopo maior a coleta 
da 1 ídi_ma vontade popular 
através do pléito livre e 
secreto. secreto enquanto 
abrigo da liberdade de 
escolha. Em conseqüência, a 
JUStiça Eleitoral tem que 
agir, até mesmo de oficio, 
para manter o andamento do 
processo eleitoral. onde a 
campanha é uma etapa deci
siva. para que a lei seja 
obedecida. para que mínimos 
éticos sejàm respeitados, 
sobremaneira na p~opaganda 
do horário gratuito nas e
missoras de rádio e televi
são. 

O candidato ou partido 
que desvirtuar esta elevada 
conquista democrática para 
a prática reiterada de de
litos, abre mão do seu di
reito. para agredir o di
reito alheio. A conduta de
lituosa não pode ser tole
r-ada a pretexto do exerci
cio da liDerdade assegurada 
a candidato a cargo eleti
vo. 

A propaganda ele i toT-al
deve manter-se dentro de 
padrões éticos e jurídicos 
para esclarecer o eleitora
do. e não exclusivamente 
para violar a integridade 
moral, a imagem pública dos 
adversários. 

Em suma franquia democrá
tica consubstanciada no di
reito ao horário gratuito 
nas emissoras de rádio e 
televisão. não pode 
transfigurar--se numa arma 
para abater os adversários 
por via de ataques, insul
tos. injúrias, difamações e 
calúnias continuadas, e 
programas dos partidos po

-líticos não podem transfor-
mar-se em bo1sões do crime 

cont\a a ho~ra das pessoas. 
q dlreito a_prçpaganda não 
e um dl re1 to para 
delinqGir. A ação da Justi
ça Eleitoral tem por fim 
evitar sobretudo o dano e
leitoral - "Mas todas as 
portas permaneceram fecha
das. todas as faces estavam 
de costas e todas as mãos 
não estendiam mais do que a 
apatia .e a indiferença" -
"ir-reparável~ desprezando, 
neste momento, a ação pena1 
cujos eleitos frenatórios 
somente advirão após o tér
mino do pleito. Egrégio 
Tribunal, lamentamos pro
fundamente. o que vem ocor
rendo em Rondônia, em maté
ria de campanha eleitoral". 

ln-staurou-se em Rondônia 
uma Societas Criminis, 
entre a maioria dos parti
dos, contra a coligação "A 
Vontade do ·Povo". onde. via 
dos delitos de calúnia. di
famação e injúria, tenta-se 
por todas as formas fulmi
nar o candidato a governa
dor Olavo Pires. 

Conforme fazem claro as 
fitas eletromagnétiéas que 
instruem a presente, o's 
candidatos das co 1 i gaçõe-s 
11 Compromisso com Rondônia" 
e "Frente Progressista", 
especialmente. vem atacando 
criminosamente o candidato 
a Governador. Olavo Pires. 
que desponta como campeão 
nas pesquisas de intenção 
de voto. Armou-se em Rondô
nia uma feroz aliança dos 
derrotados. tentando, só e 
exclusivamente, destruir o 
vitorioso. Ora. apontando-o 
como narco t~aficante, ora 
como homicida, além de uma 
avalanche de difamações. 

Até quando a ação deli
tuosa terá 1 i vre curso,. a
busando da Lei. da paciên
Cia e do oecoro público? 

Até quando a capaci d_ade 
de resignação continuará a 
nortear os passos do agre
dido, sem qualquer reação 
capaz de lavar a hon~a? 

A legítima defesa de hon
ra é, certamente. a últlma 
instância da reação da vf
tima encurralada pelas c1r
cunstâncias, injustamente. 
adversas. 

A violência verbal exara
da dos programas dos con
correntes de Olavo Pires 
ultrapassa os limites da 
tolerância, - e eu já pre
via que quem ousa ag~edir a 
honra, neste porte. ousa 
também tirar a vida, porque 
é um passo muito pequeno 
entre a honra e a vida das 
pessoas. Quando a vida está 
em perigo, é porque a honra 
já foi Oízimada - urge pôr 
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um basta a este clima de 
agressões e de infâmias que 
Constituem a tônica das re
feridas agremiações políti
cas. 

11 Com vistas a evitar que 
ultrajes se acentuem no 
término da campanha eleito
ral, clama-se. em razão do 
tom belicoso que se encon
tra a propaganda eleitoral, 
por uma fiscalização prévia 
de todos os programas 
partidários exibidos no 
rádio e televisão. por par
te do Tribunal Regional E
leitoral. com vistas apre
vinir deploráveis agressões 
e reações. absolutamente 
previs1veis que colocarão 
em risco a integridade fí
sica dos candidatos da co-
1 i gacão "A Vontade do Po
vo". r. 

Em face da insensibilidade do 
TRE, relativamente ao clima 
hostil da campanha, defendendo 
direito de resposta da coliga
ção, eu perorava: 

"Responsabi 1 izarei este 
tribunal perante a história 
se este pleito for tingido 
de sa.'ngue . " 

O que não passava de um temor 
transmutou-se na mais cruel 
real idade. 

O Sr. Ronaldo Aragão Permi
te v. ExA um aparte, Senador 
Amir Lando? 

O SR. AMIR LANOO- com muito 
prazer. Senador Ronaldo Ara-
gão. · 

O Sr. Ronaldo Aragão Sena-
dor Amir Lando. sou testemunha 
de que não era essa a circuns
tância desejada por V. Ex~ ao 
assumir o mandato de Senador, 
nesta Casa, circunstância 
trágica em que um crime barba
ra tira do nosso convívio o 
Senador Olavo Pires. Sou tes
temunha, desde 1982, Senador 
Amir Lando quando caminhamos 
JUntos, o Senador Olavo Pires 
para deputado federal e, nós 
dois , para deputados estadual 
e em 1986, disputamos, pelo 
mesmo Partido, duas cadeiras 
no Senado da República, tanto 
o Senador Olavo Pires, quanto 
V. Exa_e eu sou testemunha da 
campanha que se fez contra o 
Senador Olavo Pires, nos ór
gãos de divulgação nacional, 
desde o crime de Roraima. E a 
partir daí, o senador foi vi
tima de agressões e mais 
agressões. Somamos aqui com o 
senador, quando ele, desta 
tribuna, reclamava e pedia 
providências contra essas a
gressões feitas à sua pessoa e 
dava a sua palavra, o seu tes
temunho de que tudo aquilo era 
planejado. Senador Amir Lando, 
o crime hediondo praticado em 
nosso estado contra um repre-

sentante do povo nesta Casa 
não tem precedentes. Não pode 
este crime ficar na 
impunidade! A Mesa do Senado 
da República designou uma co
missão de 3 Senadores Odacir 
Soares, Márcio Lacerda e eu 
para irmos a Rondônia a fim de 
pedirmos às autoridades do Es
tado que tomassem as mais se
veras providências para des
vendar esse bárbaro crime pra
ticado contra o Senador Olavo 
Pires. Ao chegarmos em Rondô~ 
nia, sentimos que a populacão 
pedia justiça, clamava justi
ça. Sr. ?residente~ Srs. 
Senadores! E pedia~ também. a 
todos os órgãos responsáveis 
pela segurança. tanto do esta
do, como desta Nação, que se 
empenhassem para desvendar 
esse assass 1 nato bár_baro, he
diondo, contra o Senador Olavo 
Pires. Fomos, o Sr. Senador 
Amir Lando e eu, ao Ministério 
da Justiça falar com nosso Co
lega, Senador Jarbas Passari
nho, que está empenhado neste 
caso. Pedimos a S. Ex~ que co
locasse a Policia Federal para 
ajudar nas investigações~ para 
que pudéssemos ter, no mais 
breve espaço de tempo, a solu
ção. e que os culpados, sejam 
eles quem forem, como manda a 
lei, punidos. Porque. Sr. Pre
sidente. Srs. Senadores. não é 
possível que o homem público 
não tenha segurança . nesta 
N&ção. Para tranqüilidade da
quela sociedade, para 
tranqüilidade do estado, é 
preciso que a lei seja cumpri~ 
da~ punindo os culpados rigo~ 
'rasamente. por este crime pra
ticado em Rondônia. Não pode
mos descansar enquanto esse 
crime não for desvendado no 
Estado de Rondônia, porque. 
desta forma~ a. sociedade 
ficará sobressaltada. Temos a 
obrigação de pedir às autori
dades, e de exigir delas que 
tragam a público o desvenda
manto desse bárbaro crime pra
ticado contra o Senador Olavo 
Pires. 

O SR. AMIR LANDO 
a V. ExA o aparte, 
testemunho ocular 
~imentos. 

- Agradeço 
que dá um 
dos aconte-

O Sr. Ney Maranhão - Nobre 
Senador, permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR . AMI R L ANDO 
nobre Senador com 
prazer. 

Ouço o 
mui to 

O Sr. Ney Maranhão Senador 
Amir Lando. ouvi atentamente o 
pronunciamento de V. Ex~ e o~ 
dos companheiros aparteante; E 
a primeira vez na História 
desse Pafs em que um Senador 
da República é metralhado, as
sassinado dessa maneira. Sabe
mos e vou repetir as palavras 
de alguns de nossos companhei
'ros que apartearam que existe 
um plano de tentativa de des-
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moralização do Congresso Na
cional. do Senado da 
República. Infelizmente. esse 
plano tem a colaboração~ tal
vez uma colaboração que não 
seja de má-fé, mas que existe. 
Veja v. Exa o que se passa na 
midia. Na TV Globo, hoje, e
xiste o personagem de um Sena
dor; na TV Manchete, outros 
persbnagens tentam desmorali
zar a classe política. Sena
dQr, quando aqui trabalhamos 
seriamente. lutamos pelos pro
jetes de interesse da Nação, e 
essas coisas não são publica
das com o devido destaque. 
Mas, quando se trata de algum 
problema, de algum deslize de 
um companheiro V. ExA sabe que 
em todas as classes existe , 
não é o nome do companheiro 
que é detratado, mas sim o 
Congresso Nacional. o Senado 
da República a Câmara dos 
Deputados. A televisão, a im
prensa falada e escrita, está 
tentando desmoralizar uma ins
tituição que é forte; a demo-
cracia é forte, e ne1a tem-se 
condições de se falar o que se 
desejat dentro da liberdade 
democratica. Esse problema se 
enguadra exatamente no que V. 
Ex~ está dissertando dessa 
tribuna, onde um Senador da 
República foi preparado para 
11 bode expiatório" desse plano. 
Como Lider do Governo em exer
cicio, eu não misturo as 
coisas. Eu só descansarei, 
quando um crime como esse for 
esclarecido tintim por tintim, 
doa na cabeça de quem doer, 
porque é a nossa instituição 
que está em jogo, é a honra de 
um Senador da República que 
está em jogo, e nenhum de nós 
pode aceitar essa pecha que 
nos estão jogando. Portanto, 
Senador, solidarizo-me com V. 
ExA. Tenho certeza de que _essa 
solidariedade do Congresso Na
cional e, particularmente, do 
Senado Federal será unânime e, 
mais ainda, não podemos deixar 
isso esfriar. A Mesa do Senado 
t.em obrigação de .constituir 
uma comissao de Senadores, e 
eu até daria minha opinião: 
não devem ser senadores do es
tado de V. ExA, devem ser se
nadores de outras regiões, 
para não haver constrangimen
to, se amanhã for descoberto e 
tem que ser descoberto, pois 
algumas pessoas podem ser li
gadas politicamente a alguns 
dos senadores desse estado. 
Mas temos que acompanhar e e
xigir que as autoridades re
solvam esse problema, porque 
daqui a pouco_, senador, esta
rão matando senadores na 
esquina. Sou muito objetivo e 
tenho uma experiência de vida. 
antes que o "sujeito me almo
ce, eu janto eleu. 

O SR. AMIR LANDO Agradeço 
a v. ExA o aparte que anteci
pa, exatamente, não na parte 
final, um aspecto do meu 
discurso: esta-casa deve reti-
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rar, mesmo sendo anti
regimental, conforme a perqui
rição que fiz apressadamente, 
a decisão de nomear uma comis
são de senadores, sem demérito 
dos senadores do meu estado, 
uma comissão talvez de outros 
estados. como disse V. Ex~. 
para que acompanhe as investi
gações e di1ucide, para esta 
Casa e para a sociedade brasi
leira, este bárbaro crime. E 
Taço este requerimento verbal, 
para

1 
no momento prop1 .io, le

var a votação, porque é impor
tante que saiamos daqui com 
essa decisão hoje, agora. 

O Sr.. Odaci r Soares -
Permite-me V. Ex~ um aparte. 
nobre Senador? 

O SR. AMIR LANDO- Com muito 
prazer, nobre Senador Odacir 
Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Ini
cialmente, como integrante da 
bancada de Rondônia aqui no 
Senado Federal, solidarizo-me 
com V. Ex~ pela abordagem o
portuna que faz desse aconte
cimento brutal que ocorreu no 
nosso estado e que resultou no 
assassinato do Senador Olavo 
Pires. Rondônia, hoje, é um 
estado assustado, é um estado 
em suspense. é um estado 
amedrontado. A sociedade ron
doniense e a própria sociedade 
brasileira estão assustadas, 
porque, no caso de Rondônia, 
no caso de Olavo Pires. além 
da liderança que representava, 
o que gerou um medo maior fo1 
a forma não apenas covarde. 
mas, sobretudo, a violência 
oue marcou a atitude do crimi
noso ao metralhar pelas costas 
o Senador Olavo Pires. O esta
do estã amedrontado, sofreu 
uma grande perda, porque o Se
nador Olavo Pires, independen
temente do fato de. naquela 
ocasião, ser candidato ao Go
verno do estado. de ser o can
didato mais votado no primeiro 
turno das eleições, represen
tava, além disso, uma lideran
ça incontestável em todo o es
tado de Rondônia. V. Ex~ abor
da com muita precisão vários 
aspectos do processo eleito
ral, inclusive g~aves defeitos 
que têm marcado a nossa legis
lação eleitoral, que não foL 
atualizada após a promulgação 
da nova Constitu~ç~o. mas a
borda de maneira também opor
tuna e requer à Mesa designe 
uma comissão de senadores, de 
outros estados até, para acom
Panhar. de forma permanente, o 
andamento das investigações, a 
formação de inquérito policial 
que, ouso dizer, sem dúvida, 
haverá de chegar aos verdadei
ros culpados. Indiscutivel
mente. o Senador Olavo Pires 
foi morto por uma organização~ 
rlão tenho dúvida que, por trás 
do assassino, está uma 
o~ganização. Não sei que tipo 
de organização, não sei as o-
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~igens de tal organização, mas 
a forma como foi assassinado, 
o sangue frio, a coragem, a 
ousadia e a temeridade regis
tram a presença, por trás des
se assassinato, de uma 
organização. O criminoso não 
fez questão de esconder a sua 
identidade. O local onde foi 
assassinado o Senador Olavo 
Pires é, diria eu, muito es
treito para naquele ~emento 
aglomerar tanta gente e apenas 
o Senador ter sido ferido 
mortalmente. O criminoso sabia 
utilizar de forma magistral a 
arma do crime, fez isso de 
sangue frio e atingiu o seu 
objetivo ao assassinar, da ma
neira como aconteceu. o Sena
dor Olavo Pires. Por isso. 
ouso dizer que, por trás do 
seu assassinato, está uma or
ganização criminosa. seja ela 
qual for. Não sabemos nós, eu 
que sou advogado. v. Ex~ que é 
advogado e outros advogados 
que estão aqu1 no plenário 
desta Casa, quais as origens 
desse crime, não podemos nem 
me_smo ousar identificar esta 
ou aquela origem para o crime. 
Mas o fato é que esse crime 
foi praticado por profissio
nais, gue tiveram por trás de 
si alguem que· os contratou, 
pela forma como o crime foi 
perpetrado. Oue existe um man
dante, que existe um autor in
te1ectual, ouso dizer que não 
tenho nenhuma dúvida a 
respeito. Por isso digo que, 
por trás do assassinato do Se
nador Olavo Pi~es. está uma 
organização, po~que esta orga
nização soube contratar um 
profissional, que, por sua 
vez, deveria estar inserido no 
meio de outros profissionais e 
no mei_o de uma ação criminosa 
composta de varias_ partes, 
porque o crime foi perfeito. 
Táo perfeito que, mesmo o re
trato falado do cr1minoso. não 
temos certeza se e l·e rea 1 mente 
proceoe. se esse retrato fala
do cc-r responde à verdadel ra 
iden~1dade do criminoso. De 
modo que vár1os aspectos desse 
c r i me fo_ram i evantados aqui 
por outros senadores, inClusi
ve aquele da _-fragilidade, da 
vu1nerabi 1 idade a que está_ 
submetido o Senado Federal hq
je. porque, como decorrência 
desse brutal assassinato, é 
necessário que se faça alguma 
coisa. E essa sugestão de v. 
ExA, no sentido de que a_ Mesa 
oiretora do Senado designe uma 
c_om_issão, é muito oportuna, 
multo sensata. _e, _creio, é .um 
caml nho para que Possamos, i n
clusive. obter uma ação isenta 
da oolicia- não desejo dizer 
que á polícia nãO esteja 'a-

-tuando com isenção~ acredito 
que ela esteja atuando com i
senção, mas acho gue essa i
senção tranqüilizara o Senado 
na medida em que ele tiver uma 
comissão acompanhando a forma
ção do inquérito policial e, 
posteriormente. a própria de-

núncia se nós chegarmos a isso 
num prazo reco~de. num prazo 
imediato. De modo que trago ao 
discurso de V. Ex 4 a minha 
solidariedade. O Senado não 
pode §e calar ante este fato 
de tao amplas repercussões, 0 
Senado tem que buscar os ver
dadeiros culpados, tem que fa
zer cçm que o Governo federal. 
atraves da Policia Federal, e 
com que o Governo de Rondônia 
através da Policia Estadual: 
cheguem aos verdadeiros culpa
dos e não se quedem, de forma 
nenhuma, ante esse ou aquele 
receio de ferir essa ou aquela 
susceptibilidade de quem quer 
que seja. Precisamos~ nós, ho
mens públicos, nós senadores, 
estar atentos para criar con
dições para que _o i nquér'i to 
policial não se quede; não se 
atemorize ante essa ou aquela 
ameaça, por estar envolvido 
esse ou aquele poderoso do 
momento. De modo que trago ao 
disCurso de v. ExA a minha 
solidariedade. Antecipo-me no 
sentido de que entendo- ape
sar de ser esta uma decisão da 
Mesa Diretora -que deve ser 
es~a a decisão, no sentido de 
que seja designada uma comis
são do Senado para acompanhar 
? inquéri"to, nada tenho a opor 
a colocação do eminente Sena
dQr Ne~ Maranhão de que essa 
comissao seja constituída de 
Senadores de outros est~do~. 
entendo que se esta com1ssao 
for constituída de senadores 
de Rondônia. estes senadores 
vão cumprir da mesma forma_ os 
objetivos da designação. Mas, 
é de bom-senso que a comissão 
seja constituídâ de senadores 
de outros estados. Solidarizo
me com V. Ex~. quero estender, 
como Jâ o fiz,_ essa sol idarie
dade a família do nosso compa
nheiro, Senador 01avo Pires, 
que foi barbaramente vfolenta
da com o cruel assassinato de 
que ele fo1 vítima._ Rondônia 
está de luto. os eleitores do 
Senador Clava Pires estão -de 
luto, a c-lasse pol ftica estã 
de luto. Mas quero dizer que o 
estado de Rondõnla, como um 
todo, também está de luto e 
deseja que .o crime seja apur·a
do, doa a quem doer, como mui
to bem frisou .o Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. AMIR LANCO - Agradeço a 
V. ExA o aparte, um testemunho 
eloqüente dê quem conhece os 
'fatos. pOrque também partici
pOu e conviveu_desta campanha, 
embora em trincheiras diferen
tes. 

Quandó aqui aludo ao_s ataques 
adversários. quero. não mén
ciQnar e nem incriminar nin
guém e tampouco, via ataque de 
v. Ex~. devo dar esse testemu
nho pa-rã - deíkat'· claro as 
coisas. Mas náo quero fazer 
a 1 us.ão a quem quer que seja _e 
nem fazer qualquer imputaçao 
criminosa a qualqUer concor-

-~ 
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rente, porque não é do meu 
feitio, não é da minha índole 
fazer acusações impróprias e 
infundadas a ~uem quer que 
seja .. 

De ~odo que agradeço mais uma 
vez, ao aparte de v. ExA 

o Sr. ~amll Haddad- Permite
me v. Ex4 um aparte? 

O SR. AMIR LANOO - Ouço o no
bre Senador, com mu1to prazer. 

O Sr. ~asll Haddad- Nobre 
Senador Amir Lando, recordo-me 
que. logo após o assassinato 
brutal do Senador Olavo Pires, 
procurei um contato com V. 
exa, como Presidente Naciona1 
do Partido Socialista Brasi
leiro. partido ao qual v. Ex4 

já havia se filiado há algum 
tempo, para saber do dia que 
v. ExA viria a Brasília para 
tomarmos as providências rela
cionadas com a sua iosse. 
Ouvi uma frase de V. Ex que 
ficou marcada. V. Ex 4 me 
disse: "Senador ..Jami 1 Haddad, 
preciso, com urgência, fazer 
um pronunciamento no Senado, 
porque vou assumir o mandato 
segurando a alça do caixão ~o 
Senador Olavo Pires". V. Ex , 
nequele momento, mostrava toda 
a sua revolta. V. Ex 4 que, por 
méritos polfticos do seu pas
sado, do seu presente, merece 
estar nesta casa, ocupando a 
tribuna do Senado. 

O SR. AMIR LANCO - É bondade 
de V. Ex 4 

O Sr. ~amfl Haddad- v. Ex 4 • 
magoado, sentido com o brutal 
assassinato do Senador Olavo 
Pires, colocava o problema da
qual a ma"ei r a. Hoje, V. Ex A 
faz um relato isento dos fatos 
que ocorreram e levaram ao as
sassinato de Olavo Pires. Sai
ba v. ExA que tem o apoio ir
restrito, não do Senador ~amil 
Haddad, mas do Partido Socia
lista Brasileiro, que estará 
empenhado, como toda a Casa. 
na apuração, a mais pronta 
possível, desse brutal assas~ 
sinato de um companheiro nos
so, dessa afronta ao Poder Le
gislativo que foi, infelizmen
te cometida no Estado de V. 
ExÃ Receba os nossos cumpri
mentos a sua vinda a esta 
Casa. E não temos dúvida de 
que. com o seu empenho e com o 
chamamento que v. exa faz a 
esta Casa~ n6s, o mais pronta
mente possível, teremos o nome 
dos assassinos do Senador Ola
vo Pires. 

O SR. AMIR LANCO - Agradeço o 
aparte do meu nobre lfder. 
Esse depoimento eu fiz numa 
situação dramática. mas trago 
aqui o mesmo ânimo e a mesma 
dec1s6o. Muito obrigado pelo 
aparte. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permi
te V. ExA um aparte. nobre 
Senador? 

O SR. AMIR LANOO - Com todo 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Nelson Wedekin - Nobre 
.Senador Amir t..ando. em pr'i~nei
ro lugar. desejo cumprimentar 
v. ExA pela firmeza com que 
faz a sua primeira intervenção 
nesta Casa. firmeza. clareza~ 
desembaraço. de algum modo até 
surpreendente para nós todos. v. ExA, dessa tribuna, ocupa
se de um fato tão insólito, 
tão dramático. tão cruel; não 
apenas para o Estado de Rondô
nia, mas para esse País. e o 
faz como um veterano. As mi
nhas primeiras palavras são 
para cumprimentar V. ExA, pela 
forma e pelo estilo, mais do 
que isso, pela coragem com que 
V. Ex 4 aborda os fatos dos 
quais se ocuparam todos os 6r
gãos de imprensa desse Pafs. 
pela sua evidente importância. 
afinal de contas trata-se do 
assassinato de um Senador da 
República. Quero transmi~ir 
~ ~a V. Exa porque tenho 
c_rteza de que, de algum modo. 
isso chegará aos familiares do 
Senador Olavo Pires- a nossa 
solidariedade. as nossas con
dolências, a dor, que eu tenho 
certeza. todos nós desta Casa 
sentimos, pelo passamento e de 
forma tão trágica e truculenta 
como foi o caso do nosso ex
colega. Quero que v. ExA 
transmita aos familiares do 
Senador Olavo Pires esse nosso 
sentimento. 

O SR. AMIR LANDO - Eu o farei 
com muito prazer. 

O Sr. Nelson Wedekin Todos 
nós estaremos atentos; na li
nha do seu pro~unciamento. a 
que esses fatos sejam apurados 
e que os culpados e 
responsáveis sejam encontrados 
e sejam punidos. Esse f~to é 
de uma çrav1dade tamanha que 
todos aqui que já falaram an
tes de mim e, sobretudo V. 
Exa. a ele já se referiram com 
bastante oportunidade. Apro
veito também para desejar a V. 
Ex~ uma presença nesta Casa 
tão marcante quanto foi esta 
sua primeira intervenção. De
sejo que v. Ex 4 tenha êxito 
como representante do seu im
portante Estado e que tenha a 
mesma verticalidade, a mesma 
firmeza, a mesma clareza com 
que teve nesta sua primeira 
intervenção ao longo do res
tante do seu mandato~ Meus 
cumprimentos, Senador Arnir 
Lando. 

O SR. AMIR LANCO - Agradeço o 
aparte de ~· Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa. Fazendo soar a 
campainha.) Nobr. Senador 
Amir Lando, a Mesa sente-se no 
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constrangimento de alertar a 
v. Ex4 para duplicação do tem
po de 50 minutos de que 
dispunha. Dada a circunstância 
especial da posse e da substi
tuição, a Mesa tem esquecido o 
tempo. Há outros oradores ins
critos e o tempo inexoravel
men'te cam i nha par a daqui a 
pouco não podermos dar a pala
vra aos demais oradores, uma 
vez que temos sessão do Con
gresso Nacional às 18 horas e 
30 minutos. 

De forma que, pediria a V. 
Ex~_que abreviasse as conside
raçoes do seu discurso e, da
qut por diante. procurasse e
vitar apartes. já que foi 
aparteadfssimo. os apartes re
almente 'tomaram muito o tempo 
de v. Ex.a 

O SR. AMIR LANCO - Agradeço 
a repreensão da Mesa e procu
rarei concluir o mais breve 
possfve1 . 

O Sr. Antônio Lulz Maya 
Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. AMIR LANOO - ouço V. 
Exa. embora preciso concluir 
porque 'tenho a1go importante a 
dizer. Mas tenho a certeza de 
que o aparte de v. Ex4 será 
mais importante do que tenho a 
dizer. 

o sr. Antônio Luiz Maya 
Nobre Senador Ami·r Lando, on
tem. quando o Presidente da 
Mesa anunciou que V. ExA usa
ria da palavra hoje na tribu
na. é evidente que para nós .o 
assunto não serii outro que 
não este que V. Ex está dis
correndo com tanta maestr1a. 
com tanta sabedoria e com tan
ta força. Congratulo-me com V. 
ExA pela oportunidade. Não me 
regozijo. porque o assunto n!o 
leva alegria ao coração de 
ninguém, muito menos ao de um 
representante do povo nesta 
casa. Porém, nobre Senador, o 
que eu gostaria de acresÍentar 
às palavras de V. Ex é o 
seguinte: quando eu adentrava 
este plenário, agora à tarde, 
alguém me alertou sobre a apa
rência, sobre a semelhança e
xistente entre o assass1nato 
do nobre Senador Robert Kenne
dy e do nobre Senador 01avo 
P1res. Robert Kennedy foi as
sassinado da mesma maneira 
praticamente. de maneira 
bárbara, porém, diante de uma 
platéia enorme, o palco era 
praça pública. ao passo que o 
nobre Senador Olavo Pires ~oi 
assassinado diante de uma pla
téia bem reduzida. numa rua 
estreita. A diferença era 
essa. o motivo não seria tal
vez o mesmo? Naquela oportuni
dade. soubemos que o motivo do 
assassinato de Robert Kennedy 
era politico, quando aqui es
tão querendo jogar a causa em 
ci~~ de tráfico de drogas e de 
tantas outras coisas, que a 
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imprensa procurou ti~ar. vamos 
dizer assim. lá do fundo do 
baú. para trazer à ~ena nesta 
oportunidade. Não seria uma 
cortina para não se desvendar 
a verdadeira causa do crime. 
nobre Senador Amir Lando? Acho 
que devemos entrar pelo cami
nho que V. Ex4 diz: procu~ar 
encontrar a verdadeira causa 
e. antes de outra causa. essa 
talvez seria a pr1meira pista 
a ser investigada: crime de 
natureza polftica. Congratulo
me. portanto. com v. ExA so
bretudo pela oportunidade de 
podermos refletir sobre o as
sunto nesta tar.de neste 
plenário. 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço 
o aparte de V. Ex~ e concordo 
plenamente com sua informação. 
Não tenho dúvidas de ~ue foi 
um crime político. por uma e
lementar ~azão: o que se quis. 
foi eliminar Olavo Pires do 
concurso à eleição de gove~na
dor do Estado'de Roridônia. O
lavo Pires seria o seu efetivo 
governado~. E~a o seu virtual 
gove~nador. 

As alianças. as adesões era 
constantes. Eu havia viajado 
para o interior, e tive a o
portunidade de somar uma série 
de adesões à campanha de Olavo 
Pires. Isso tinha estabelecido 
uma dicotomia en~re situação e 
oposição. Marchávamos firmes 
para a vitória. Não quero com 
isso fazer a menor imputação a 
qualquer adversário. Volto a 
dizê-lo, porque. inclusive,. 
tem que ficar claro. Isso e 
papel da autoridade policial, 
encarregada da elucidação do 
caso. Nao cabe a nós, homens 
públicos. sobretudo quem tem 
responsabilidade de um manda
to, fazer levianas incrimina
ções. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, pretendo concluir o meu 
pronunciamento, mas tenho ain
Qa algumas afirmações a fazer. 
E fundamental que os Anais 
desta Casa as regist~em. 

Dizia eu no dia 25 de setem
bro, que a escalada da violên
cia verbal passou para a a
gressão física, quando foi al
vejado o candidato a deputado 
e~tadual, Pinga, em pleno co
m, cio, quando um cabo eleito
ral foi mo~to a tiros. em Por
to Ve1ho, quando a moradia de 
um candidato a deputado esta
dual foi metralhada, quando 
alguns car~os de som da nossa 
coligação também foram 
alvejados. Os eventos denun
ciam eloqüentemente o clima 
ag~essivo da campanha eleito
ral, clima belicoso que r-eal
mente passava dos limites da 
let e não se poderia deixar 
que essa violência grassasse 
1 i vremente. 
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Tenho um profundo amor pela Assim foi com Agenor Ma~tins 
liberdade, e aqui foi indefe- de Carvalho, companheiro que 
rido, em nome da liberdade~ de -também tive QUe acompanhar 0 manifestação do pensamento~ em doloroso caminho do féretro· 
nome do direito à propaganda assim foi com Chico Mendes, nÓ 
política, e em conseqüência, o Acre, que todos sabiam seria 
Poder Judiciário não poderia eliminado. Todos até hoje as
intervir. tão lamentando a sua morte 

mas todas as portas permanece; 
Será que diante do crime imi- ram fechadas; todas as faces 

nente podemos cruzar os estavam de costas e as mãos 
braços? Será que podemos lavar não estendiam mais dd que a 
as mãos. como Pilatos. 9uando indiferença e a apatia. 
sabemos que a vítfma ja está 
no ma~adouro. que o enterro já É por isso, Srs. senadores 
se desenhava com o defunto a- ~ue eu quisera ter vindo ã 
inda em vida? esta Casa. e tenho certeza de 

Tenho um p~ofundo amor à li
berdade e sei como é terrível 
este amor pela liberdade. mas 
entendo que não se pode, em 
circunstâncias tais. deixa~ 
que a mão assassina obre 
1 i vremente. 

E. no dia 27, voltava eu ao 
tribunal com nova providência, 
para se extrair dos programas 
tapes ag~essivos, como era o 
caso que foi montado, da morte 
do jornalista Uosé Alencar, 
onde uma cena de alto impacto 
psicológico era jogada na te
levisão, na qual pretendiam 
induzir a opinião pública de 
que o Senador Olavo Pires es
tava matando o jornalista: 
tudo numa montagem brutal para 
agredir a honra de Olavo Pires 
e, por que não, para amedron
tar a opinião pública. 

Mas quem era esse homem? 

Olavo Pires que conheci foi 
sempre um benfeitor, como o 
disse o pároco em Porto Ve1ho. 
Olavo Pires t1nha uma ação so
cial grandiosa. onde distri
buía assistência médica por 
todo o estado. o seu eleitor 
era o pobre que não tinha as
sistência médica. que não ti
nha condições de adquirir re
médio e encontrava, exatamente 
nas fundações de Olavo Pires,. 
ao menos um lenitivo para as 
suas condições de vida tão 
adversas. 

Este homem foi cremado, exe
crado e crucificado em vida. 
Foi este o homem que ninguém 
teve co'ragem de 1 ançar um pro
cesso contra ele. mas procura
ram sempre lançar sobre ele a 
suspeita, lançar uma cortina 
de fumaça. criando condições 
reais para que a sua elimina
ção fosse. neste conceito, um 
bem para a sociedade. 

Foi isto que 'foi montado, foi 
isto que aconteceu. 

Sentíamos que, nesta trégua 
do segundo turno, o perigo es
tava afastado. Mas, ao 
contrário. foi nesta trégua 
que o companheiro foi abatido 
de forma tão vil e cruel. 

que viria com a vitória de o
lavo Pires. mas condições ad
versas da vida me trazem ao 
convívio de v. Ex4 s de uma 
forma tão dolorosa e, até. às 
vezes, constrangedora. 

No entanto, procurarei, como 
minha primeira missão. eluci
dar esse crime. E a~1 fica, 
sr. Presidente, o meu' Pedido 
para que seja votado nesta 
casa. E. de tudo isso. o que 
vejo é que a morte foi um pre
ço muito caro para agora todos 
nós nos preocuparmos com Olavo 
Pires. Esta preocupação deve
ria ter acontecido em vida. 

Velo para que a balada das 
horas não adormeça o sentimen
to de justiça que domina esta 
Casa neste momento nem os pro
pósitos de rigorosa apuração 
do crime para punir os 
culpados. 

Dia virá. não mu1to distante, 
em 9ue. em minha terra a 
barbaria seja definitivamente 
domada. quando a justiça tiver 
império perene, em que o res
peito mútuo seja uma regra sa
grada do convívio pacifico en
tre os rondonienses. 

Quando os governos servirão 
ao povo com todas as virtudes, 
então as imensas riquezas de 
Rondônia pertencerão a todos. 
o progresso elevará o homem a 
patamares de dignidade consen
tâneas com a condição humana. 

A vida será respeitada. 

É possível sonhar com uma pe
quena utopia. 

E dizer como Thomas Morus: 
"Eu almejo mals do que 
espero". 

Era o que tinha a di~er, Sr. 
Presidente. (Muito bem! Pal
mas.) 

DOCUMENTO A OUE SE REFERE 
O SR. AMIR LANDO EM SEU 
DISCURSO. 

llm~ sr. Comandante 

comando Geral da PÕllcia Mili
~tar do Estado de Rondônia 

Nesta 

1 
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Senhor Comandante, 

A Co1 igação 11 A Vontade do 
Povo", que engloba os partidos 
do PTe, PDS, PDT e PST, por 
seu representante infra- assi
nado, vem, mui respeitosamente 
Z presença de V. SA afim de 
requerer a devida guarda e se
gurança das aeronaves que se
rão utilizadas pelos nossos 
Candidatos Olavo Pires e Cha
gas Neto, governador e senador 
respectivamente, às eleições 
de 3 de outubro próximo. Tal 
guarda e segurança a ser pres
~ada pela Polícia Militar do 
Estado por determineção de V. 
54 deverá ocorrer em todos os 
municfpios onde pousar as 
aeronaves. 

N~stes termos, 

Espera deferimento 

Porto Velho (RO}, 2 de julho 
de 1990 .. - ~cão Basco Oliveira 
de Almeida, Coordenador Geral 

coligação MA Vontade do 
Povo 11

• 

Ofício 54/90 GSOP 

Brasília- DF, 17 de setembro 
de 1990 

Exm.st Sr. 

Senador Alexandre Costa 

MD Presidente em exercício 

Senado Federal 

Nesta 

Sr. Presidente, 

Dirijo-me a vossa Excelência 
para informá-lo de que a cam
panha politica em Rondônia vem 
se desenvolvendo sob um clima 
hostil, conturbado, no qual o 
cerceamento das liberdades in
dividuais e a livre manifesta
ção do pensamento estão so
frendo as maiores violências. 

Nos últimos dias a campanha 
movida contra mim e meus 
correligionários por parte dos 
meus adversários tem recrudes
cido, já se tendo registrado 
ameaças, agressões, atentados 
e até a morte de político que 
me apóia. cito abaixo os casos 
mais recentes: 

1 homicídio contra nosso 
cabo eleitoral De11son Couti· 
nho Saldanha em comício na ci
dade de Porto Velho: 

2 tentativa co6tra a cen-
tral de som da nossa coliga
ção. quase ·atingindo o vigia: 
foram 6 (seis) disparos: 

3- o nosso candidatQ a depu
tado estadual "pinQa" foi ba
leado em pleno com1cio, na ci
dade de Colorado, está entre a 
vida e morte: 

--·-----

4 - metralharam, na cidade de 
Jaú, a residência do nosso 
aandidato a deputado estadual, 
Chico Araújo. (Anexamos foto
cópias dos jornais.) 

As tentativas de intimidação 
e ameaças à minha integridade 
fisica e à minha pr6pria Vida 
são constantes, via cartas e 
telefonemas anônimos que se 
agravam. dai por que não me 
restar outra alternativa, como 

-membro desta Casa. senão soli
citar a Vossa Excelência ges
tões perante o Sr. Ministro da 
~ustiça e o sr. Secretário
Geral do Departamento de Poli
cia Federal no sentido de que 
me seja concedida garantia de 
vida. através de pessoal de
signado para oferecer a 
necessária segurança. Que esta 
providência seja imediata, 
visto que o seu retardamento 
pode ser fatal. Esta medida 
visa a nossa proteção, bem 
como a do povo que comparece 
aos nossos comícios. 

Os meus adversários. incon
formados com a iminente perda 
das eleições, não conseguindo 
no terreno po1ftico frear mi
nha liderança. me atacam já de 
há muito através de uma campa
nha caluniosa. Reconhecendo 
que o. povo nunca acreditou 
nestas calúnias e que i rã su
fragar nosso nome nas urnas, 
tentam agora contra a minha 
vida. 

Sem mais renovo os meus pro
testos de elevada estima e 
distinta consideração. 
Senador Olavo Pires. 

Governo do Estado de Rondônia 

Secretaria de Estado da Segu
rança Púb 1 i ca 

Departamento Geral de Po1fcia 
Civil 

CERTIDÃO 

o Senhor Antônio Gomes de Al
meida, escrivão(ã) de policia 
de ata DEH/SSP/RO por nomeação 
legal etc. Certifica: que~ a 
requerimento. verbal da.pessoa 
interessada a revendo em Car
tõrio Criminal desta Especia
lizada em Homicídios, o. livro 
destinado a registro de ocor
rências policiais, nele cons
tatou às fls. 95 (v) e 96 
(frente) o Reg'istro da Ocor
rência de· n• 139/90-DEH. cujo 
o teor passa a transcrever na 
íntegra como abaixo e adiante 
se segue: Natureza do Fato: 
Homicídio; data do fato: 23-8-
90; às 21 :53 horas: local do 
fáto: Rua T; n~ s/n~. Conj. 4 
de Uaneiro, 1a etapa; 
comunicante: SD PM Ademi1son 
RP-127, end. BPM; vitima: De
ilson Coutinho Saldanha, filho 
de Ra i ll1Undo N. Sa 1 danha e · de 
Maria Z.C. Gomes, residente na 
Rua 3, s/n~. Bairro União da 
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Vitória; nascido aos 24-4-72, 
em Porto Velho RO; lnfrator: 
João Pereira da Silva, resi
dente na Av. Calama s/n~. 
Batrro União da Vitórta, filho 
de Bianor Pereira da Silva e 
de Maria Pereira da Silva, 
nascido aos 14-12-70. em Eli
zeu Mar~ins/PI~ profissão do 
·operador de draga; 
Testemunhas: Alonso felix dos 
Santos. residente na R. Clau
dio santoro. nA 156- Conj. 4. 
de Uaneiro- 2~- Léo Sousa. 
residente na Rua Jorge Teixei
ra C/Amazpnas· (Vepesa). 
Histórico: As 10:00 horas do 
dia de hoje (4-8-90). chegou 
ao nosso conhecimento através 
do Ofício n• 5982/90-PP-SSP
RO, o Registro de Ocorrência 
n~ 1.152. com o seguinte teor: 
às 02:00 horas do dia 23-8-90. 
compareceu nesta delegacia o 
comunicante apresentando o BOP 
n~ 69.712, que relata o 
seguinte: Segundo esta guarni
ção apurou no local do fato, o 
infrator juntamente com a vi
tima encontravam-se em um co
micio, que se realizava no 
conjunto 4 de Janeiro. 1.12. 
etapa. Em determinado momento 
houve um desentendimento entre 
ambos. chegando os dois a sa
carem suas armas e disparando 
um contra o outro ao mesmo 
tempo. O infrator ao ver o seu 
adversário caído ao chão. saiu 
em desabalada carreira, vindo 
a cair mais adiante e ser so
corrido por populares. Era o 
que continha o referido 
registro. o referido é verdade 
e dou fé. Dado e passado aos 
dezoito (18l dias do mês de 
setembro (9 do ano de mil no
vecentos e noventa (1990) nes
ta Delegacia Especializada em 
Homicfdio, cid~de de Porto Ve
lho, Estado de Rondônia. Eu. 
Antônio Gomes de Almeida. es
crivão de polícia Uudiciário 
que d~tilografei e. escrevi 
Antônio Gomes de Almeida es
crivão de polícia --- GAD, 
60698-7 

Governo do Estado de Rondónia 

Secretaria de Estado da Segu
rança Pública 

Departamento Geral de Polícia 
Civil 

CERTIDÃO 

O Senhor (a) Lucineia de Mou
ra Jesus. escrivão(ã) de polí
cia de ata 3' DP-SSP-RO por 
nomeação legal, etc. Cest~fi
ca: que, revendo em Cartor1o o 
Livro destinado a Registro do 
Ocorrências Policiais, dele 
consta às fls. 13, a Ocorrên
cia n~ 1317 de 19-8-90, cujo 
teor na fntegra passo a 
transcrever: Disparo de Arma 
de Fogo- As 9h 30 min. de ho
je, 19-a-so. foi comunicado 
nesta 3A DP, pela pessoa de 
nome: Wagner Luiz Rocha, que 
elementos ignorados afetuaram 
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dois disparos em direção ao 
escritór1o da central de som 
Sen. Olavo Pires, localizada ã 
R. Salgado filho 1185, .resi
dência também do comuniCante, 
sendo que um dos projeteis a
tingiu o vidro da frente e o 
outro a parede. Test. Selma 
dos Santos Domingues R. Salga
do Filho- 1185. Era o que 
continha a referida Ocorrén
cia. O referido é verdade. Dou 
fé. Dado e passado nesta cida
de de Porto Vetho-RO, aos de
zassete (17) dias do mês de 
setembro de mil novecentos e 
noventa (1990). Eu lucineia de 
Moura Jesus. escrivã de poli
cia, que o transcrevi, subs
crevi e assino. Lucineia de 
Moura ~esus, Escrivã. 

Ilm~ Sr. Comandante da Polf
tiea Militar do Estado de 
Rondônia. 

o Presidente Regional do Par
tido Trabalhista Brasileiro 
PTa, Senador da República Ola
vo Pires. vem através desta 
pedir os bons préstimos desta 
co~poração, tendo em vista o 
seguinte: 

1. Ao se aproximar do dia das 
eleições. tem sfdo constante 
as ameaças de morte a este 
candidato como também a compa
nheiros da Coligação "A Vonta
de do Povo". 

Isto tudo pode ser comprovado 
através dos matutinos da nossa 
Capital, quando foram manche
tes os Seguintes casos: 

a) Homicídio contra nosso 
cabo e1eltora1 Sr. Oeilson 
Coutinho Saldanha.· ·durante o 
comício realizado em Porto 
Velho. 

b) Arrombamento e roubo da 
Central de Comunicação, sito à 
Av. Ca1ama em nossa Capital. 

c) Vários tiros disparados "ha 
Central de Som. onde ficam es
tacionados nosso vefculos que 
fazem propanganda eleitoral, 
sendo estes no total de seis 
tiros. 

d) Tentativa de homicídio 
contra o Candidato a Deputado 
Estadual Sr. Me~quis Pinheiros 
de Castro (Pinga). du~ante o 
comício no município de Colo
r8do O'Oeste, estando o mesmo 
até a presente data correndo 
perigo de vida. 

e) No Municfpio de Jarú, a 
resistência do Canditado a De~ 
putado Estadual Sr. Chico A
raújo, foi alvo de um tirotei
o, isto tudo, peio simples 
fato deste Candidato, que ape
sar de pertencer a uma outra 
Coligação vem apoiando pública 
e notoriamente a minha Candi· 
datura ao Govegno do estado. 
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Isto posto, patenteado ficou 
que essas tentativas de inti
midação e ameaças a minha in
tegridade física estão sendo 
uma constante; além das já ci
tadas tendo recebido telefone
mas anónimos, e de eleitores 
que nos trazem noticias de que 
me matarão, para com isto evi
tar"minha vitória. 

É público e notório em nosso 
estado QUe políticos desespe
rados ante a nossa iminente 
vitória. andam dizendo~ que 
vão até renunciar a seus man
datos, demonstrando que serão 
capazes de qualquer ato, para 
impedir nossa asenção ao go
verno do estado. 

Junto a esta estamos encami
nhando a V. s~. Ofício n~ 
0954/90 GSOP datado do dia 17 
do corrente mês em que se pede 
ao Presidente do senado Fede
ral gestões perante ao Minis
tro da Justtça e do Secretário 
Geral do Departamento de Poli
cia Federal em que peço garan
tia de vida. 

Assim sendo, venho pedir um 
maior reforço policial durante 
todos os comícios a serem rea
lizados conforme documentos 
anexos, pois, assim o fazendo 
estará garantindo mínha vida, 
a dos meus companheiros 
partidários e eleitores ali 
presentes. 

Permanecemos na expectativa 
de vossas providências. 

termos em que 

Pede De~erimento 

Porto velho 
tembr-o de 
Senador_Olavo 

(RO), TO de se-
1990. 

Pires, Presidente Regional 
PTB/RO. 

do 

ExmR Sr. Dr. Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Rondônia. 

A Cal igação_ "A Vontade do 
Povo". através de seu repre
sentante infra-asslnado, vem à 
presença de V. Exa, expor e no 
final requerer o seguinte: 

I -o canditado a Governador 
do Estado de Rondônia. pela 
Coligação A Vontade do Povo, 
Senador Olavo Pires. vem so
frendo constantes ameaças de 
morte, notadamente nos ú1timos 
dias, que se aproximam das 
eleições. 

II - os jornais dessa cidade 
de Porto Velho, têm transmiti
do diariamente as seguintes 
manchetes: 

a) homiclpio contra o cabo 
eleitoral q~ coligação "A Von
tade do Povo", Sr. Dei 1 son 
Coutinho Saldanha, durante co-

mício reali7ado 
Velho. 

em Porto 

b) Arrombamento e roubo na 
central de comunicação de re
ferida coligação. situada na 
Av. Calama. na Capita1 de Po~
to Velho. 

c) Vários tiros disparados na 
central de som. onde ficam es
tacionados os veículos da co-
1igação. que fazem propaganda 
eleitoral~ somando um total de 
6 (seis) tiros. 

d) Tentativa de homicfd1o 
contra o candidato a Deputado 
Estad~a1 da Coligação, s~. 
Merqu1s Pinheiro de Castro 
(Pinga), durante um comfcio 
~ealizado no Município de Co
lorado D'Oeste, estando o mes
mo, até a presente data. cor
rendo perigo de Vida. 

e) No Municíp{o de uarú resi
dência do candidato a Deputado 
Estadual Sr. Francisco Araújo, 
(Chico Araújo), foi alvo de um 
tiroteio~ simplesmente pelo 
fato de pertencer a uma outra 
coligação e vir apoiando pu
blicamente a candidatura do 
Senador Olavo Pires, para o 
governo do estado. 

Conforme se verifica. estão 
inequivocamente comp~ovadas as 
ameaças e tentativas de atemo
rização contra a Coligação uA 
Vontade do Povo", afora ainda 
os comentários de polfticos 
desse estado, no sentido de 
impedir a ascenção do candida
to 01a~o Pires ao governo do 
estado. 

Diante disso com fulcro no 
art. 30, XII do Código Eleito
ral e Resolução n~ 8.906 de 5 
de dezembro de 1970. art. -111. e 
§§ e art. 211., combinados 
requer: 

a) Digne-se V. E_xa, so1 ic1tar 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
a. requisição da força federal 
para o dia das eleições e res
pectiva apuração em toda o Es
tado de Rondônia. ·pelo aue 
estará sendo aplicada a costu
meira justiça. 

N. Termos. 

P. Deferimento 

Porto Velho, 22 de setembro 
de 1990. - .. .Dr. Gilberto da 
Costa Cavalcante, Delegado. 

Exm~ Sr. Presidente do TRE-RO 

Olavo Gomes Pires Filho, bra
sileiro, separado judicialmen
te, Senador da República, re
sidente e domicf1iado em P()rto 
Velho. à Av. Governador Jorge 
Teixeira n~ 480~ em Porto Ve
lho, - RO inscrito no CPF sob 
n~ 004.483.701-15, portador da 
Cédula de Identidade n~ 20.064 
SSP/GO, candidato a Governador 

1 
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do Estado pela Coligação 
Par'tidâria "A Vontade do 
Povo 11

, vem por seu advogado, 
infrafirmado, expor e requerer 
a esse Egrégio Tribunal o que 
s~gue: 

11 Vimos assistindo, no tempo 
destinado à programação elei
toral gratu1ta na televisão, 
um verdadeiro tear de cassan
dras desfigurando totalmente 
os objetivos desta conquista 
democrática dos Partidos Bra
sileiros, donde resulta um 
desfile oratório de mau gosto, 
um macabro festival de acusa
ções fétidas de infâmias, ca
lúnias, de ofensas à honra e à 
dignidade de candidatos. com 
flagrante desrespeito ao elei
torado rondoniense. 

"A propag~nda eleitoral não 
pode transformar-se num campo 
de batalha, no sentido mais 
literal do termo. onde o único 
objetivo passa a ser destrui
ção dos adversários. e não a 
conquista de votos atr~vés da 
apresentação de um programa 
partidário de propostas e de 
ação politica, de trabalho em 
prol da causa púb1 i ca". valen
do até mesmo de um conjunto de 
técnicas empregadas para su
gestionar as pessoas na tomada 
de decisão. A Justiça Eleito
ral tem o controle jurisdicio
nal sobre todo o processo e
leitoral, inclusive sobre a 
Propa9anda Eleitoral do 
Horár1o Gratuito de Rádio e 
Televisão." Trata-se da propa
ganda que assume maior impor
tância na era da e1~trô~ica em 
que vivemos. onde os me1os de 
comunicação, rádio e televi
são, se constituem em podero
sos instrumentos de manipula
ção da opinião pública, donde. 
não podem os candidatos trans
formarem os seus programas em 
pregões do baixo calão, em 
fábricas de infâmias, calúnias 
e injúrias. acusayões vãs que, 
à míngua de conteudo apropria
do para a conquista do voto. 
fazem do ataque sistemático e 
criminoso "o único argumento 
para o sucesso eleitoral, em
bora a evidente ineficiência 
desta malsinada forma de ação 
eleitoral, portanto ao eleitor 
interessa mais o que o candi
dato pode fazer por ele do que 
aguilo gue o outro candidato 
nao fara. 

A despeito estipula o art. 
250 do Código Eleitoral, que 
propa~anda eleitoral gratuita, 
atraves de rádio e televisão, 
"far-se-á sob a fiscalização 
direta e permanente da Uustiça 
Eleitoral*', a fiscalização tem 
aqui sentido amplo sobretudo 
no senti do de ve l a·r quant'o aos 
abusos, quanto a conduta ética 
e legal dos candidatos, espe
cialmente quanto às práticas 
tfpicas, como as estipuladas 
no art. 243, IX, do mesmo Es
tatuto Eleitoral. 

A disputa eleitoral é rápida 
e o tempo tem importância de
cisiva, dada a celeridade do 
processo, de modo que a veda
ção prática delituosa, 
sistemática e reincidente não 
pode apenas estar sujeita às 
cominações penais. quando Já 
extinta a campanha. já defini
do o pleito. enfim quando o 
dano eleitoral se posta 
i rreparáve 1 . 

A prestação jurisdicional em 
matéria eleitoral tem como es
cOpo maior a coleta da lfdima 
vontade popular através de 
pleito livre e secreto. secre
to enquanto abrigo na liberda
de de escolha. Em 
conseqüência, a Justiça Elei
toral tem que agir, ate mesmo, 
de offc1o para manter o anda
mento do processo eleitoral, 
onde a campanha é uma etapa 
decisiva. para que a lei seja 
obedecida, para que mínimos 
éticos sejam respeitados, so
bre maneira na propaganda do 
horário gratuito nas emissoras 
de rádio e televisão. 

o candidato ou partido que 
desvirtuar esta elevada con
quista democrática para a 
prática reiterada de delitos, 
abre não do seu direito, para 
agredir o direito alheio. A 
conduta delituosa não pode ser 
tolerada a pretesto do exerc1-
cio da liberdade assegurada a 
candidato a cargo elet1vo. 

• ••a propaganda eleitoral deve 
manter-se dentro de padrões 
éticos e jurídicos para escla
recer o eleitorado, e não ex
clusivamente para violar a in
tegridade moral, a imagem pú
blica dos adversártos. 

Em suma franqu1a democrática 
consubstanciada no direito ao 
horário gratuito nas emissoras 
de rádio e televisão, não pode 
transfigurar-se numa arma para 
bater os adversários por via 
de ataques, insultos, injú
rias, difamações e calunias 
continuadas. os programas dos 
partidos polfticos não podem 
transformar-se em bolsões do 
crime contra a honra das 
pessoas. O di re i_to à propagan
da não é um -direito para 
delingüir. A ação da Justiça 
Eleitoral tem por fim evitar 
sobretudo o dano ele i tora 1 
irreparável, desprezando, nes
te momento, a ação penal cujos 
eleitos frenatórios somente 
advirão após o término do 
pleito. Egrégio Tribunal, la
mentamos profundamente, o Que 
vem ocorrendo em Rondônia, em 
matéria de c~mpanha eleitoral. 

Instaurou-se em Rondônia uma 
"Societas Criminis", entre a 
maioriçs c;los partidos, 'contra a 
Coligação "A Vontade do Povo", 
onde, via dos delitos de calú
nia, difamação . e injúria, 
tenta-se por todas as fo_rmas 
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fulminar o candidato a Gover
nador Olavo Pires." 

Conforme fazem claro as fitas 
eletromagnéticas que instruem 
a presente, os_ candidatos das 
Coligações "Compromisso com 
Rondônia•• e "Frentre Progres
sista". especialmente. vem a
tacando criminosamente o can
didato a Governador. Olavo Pi
res, que desponta como campeão 
nas pesquisas de intenção de 
voto. Armou-se em Rondônia uma 
feroz aliança dos derrotados. 
tentando só e, exclusivamente, 
destruir o vitorioso. Ora 
apontando-o como Narco Trafi
cante, ora como homicida, além 
de uma avalanche de difa
mações. 

"Até quando a ação delituosa 
terá livre curso, abusando da 
Lei, da paciência e do decoro 
público? 

Até quando a capacidade de 
resignação continuará a norte
ar os passos do agredido, sem 
qualquer reação capaz de lavar 
a honra? 

A legitima defesa da honra é, 
certamente, a última instância 
da reação da vitima encurrala
da pelas circunstâncias. in-
justamente, adversas. · 

A violência verbal exarada 
dos programas dos concorrentes 
de Olavo Pires ultrapassa os 
limites da tolerância e mar
geia o perigoso terreno do 
foro íntimo, do campo pessoal 
onde as reações são imprevisí
veis e a violência física é um 
componente e necessário. 

UrQe por um basta a este cli
ma de agressões e de infâmias 
que constituem a tônlca das 
referidas agremiações políti
cas~" 

"O candidato ao GoVerno, Ola
vo Pires. em razão da situação 
preferencial Junto à vontade 
popular, tem s1do atacado. vi
lipendiado, agredido brutal e 
impiedosamente. muito além da 
sua dimensão de homem público 
para descer ao reduto da inti
midade. do plano familiar. Os 
programas dos concorrentes não 
podem ter como objetivo, única 
e exclusivamente, uma verda
deira crucificação pública, à 
custa da difamação e da 
calúnia. A Prática delituosa 
não há de ser de base de sus
tentação da propaganda adver
sária. 

A prática contumaz _de um cri
me contra a honra, contra o 
património moral, deve ser 
cotbida pelo Poder Judiciário. 

Em vão, resultaram os pedidos 
de resposta deferidos por esse 
Egrégio Tribunal aos candida
tos da Coligação "A vontade do 
Povo". 
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A escalada de violência ver
bal passou para agressão físi
ca, quando foi alvejado o can
didato a Deputado Estadual 
Pi nga, quando um cabo e 1 e.i_ to
ral foi morto a tiros em Porto 
Velho, quando a moradia de 
candidato aliado a Olavo Pires 
foi metralhada. Tudo isto o
corre na esteira do clima a
gressivo que contamina da Pro
paganda Eleitoral no Horário 
Gratu1 to. 11 

A liberdade democrática não 
pode ser o antídoto da própria 
democracia, e aquela torna-se 
seu algoz sempre que ofende os 
direitos e garantias individu
ais. sempre que agride qual
quer cidadão. 

o crime não pode abrir cami
nho para a vitória dos concor
rentes que se encontram em po
sição desvantajosa perante a 
opinião pública, senão que 1-
mediatamente repelido. 

Vejam. eméritos julgadores? 
do Que p~eferencialmente acu
sam 01avo Pires: 1~ -de li
gações com o narcotráfico, a
lertando que a Polícia Fede
ral. es~á de olho nele; 2~ 
de assassinato do jorna1ista 
úoão Ba~ista Alencar. 

As acusações são gravíssimas 
e causam. sem dúvida, elevados 
prejuízos à campanha do acusa
do. contudo, nem o outro é 
verdadeiro~ portanto não há 
qualquer envolvimento de Olavo 
Pires com drogas. conforme 
comprova ce~tidão negativa 
passada pe1a Polfcia Federal 
em nível nacional. e relativa
mente à morte do jornalista 
houve simples indicação no in
QUérito policial, e posterior
mente o processo foi anulado 
no Tribunal de Justiça de Bra
sília visto que. julgar even
tual crime pra~icado por Par
lamenta~ Federal é da compe
tência do Supremo Tribunal. 
até agora, não foi oferecido 
denúncia contra Olavo Pires 
por absoluta falta de provas 
idóneas para sustentá-la. 

Em conseqüência, o que a Co
ligação ucomp~omisso com 
Rondônia" faz é apenas calu
'niar. ou seJa atribuir injus
tamente pratica criminosa ao 
candidato Olavo Pires. 

Excelsos membros desta corte, 
os danos eleitorais são ins
tantâneos, e a paralização das 
agressões deve ser igualmente 
imediata, não há tempo a per
der. por~uanto após o pleito 
tudo resu 1·-t.ará inócuo. 

"Com vistas a evitar- que ul
trajes se acentuem no término 
da campanha eleitoral, clama
se, em razão do tom be.l i coso 
que se encontra a propaganda 
eleitoral. por uma fiscaliza
ção prévia de todos os progra-
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mas partidá~ios exibidos no 
rádio e televisão. por parte 
do Tribunal Regional Eleito
ral. com vistas a prevenir 
deploráveis agressões e rea
ções, absolutamente. previsi
veis qoe colocarão em risco a 
integridade fisica dos candi
datos da Coligação QA Vontade 
do ?ovou. 

Existem inúmeros precedentes 
que são suporte ao pedido ora 
esboçado, evocando-se os even
tos de Marronzinho e Pedreí
~as, ambos candidatos a Presi
dente da República no último 
pleito, ou ainda ocorrências 
havidas nos Estados da Bahia e 
Rio Grande do sul, onde os 
programas do ho~ário Qratuito 
igualmente foram suspesos pe
los respectivos Tribunais Re
gionais e pelo Superior Tribu
nal Eleitoral. 

outrossim quanto aos progra
mas das Coligações "Compromis
so com Rondônia e Frente 
Progressista", deverão ser su
mariamente suspensos. dada a 
prática contumaz de delitos 
contra a honra do candidato 
01avo Pires. 

Isto posto~ -com fulcro nos 
arts. 242. caPut, in fine, e 
243, IX do C6dtgo Eleitoral, 
vem requerer a este Egrégio 
Tribunal a suspensão dos pro
gramas no horário gratuito de 
televisão e rádio das Coliga
ções ••cornpromi sso com 
Rondônia" e "Frente Pr-ogres
sista". bem como proceder a 
f 1 sca 1 1·zação efet i va de todos 
os programas através de censu
ra prévia ou instantânea, por 
membro designado por essa 
Corte. 

Protesta pela posterior jun-
tada de Instrumento de 
Mandado. 

N. Termos 

P. Deferimento 

Porto Velho, 25 de setembro 
de 1990. --Dr. Sérgto Leonardo 
Oarwích, OAB (RO) N" 11-A. 

Exm~ Sr. P~esidente do Tribu
nal Regional Eleitoral do Es~ 
tado de Rondônia. 

Olavo Gomes Pires Filho, bra
sileiro, separado judicialmen
te, Senador da República, re
sidente e domiciliado em Porto 
Velho, à Av. Jorge Teixeirat 
n.Q. 480. inscrito no CPF nlL 
004.483.701-15. portador da 
Cédula de Identidade n 2 20.064 
SSP/GO. candidato à Governador 
do Estado ~ela Coligação 
Partidária "A Vontade do Povo" 
por seu advogado, intra
firmado. perante essa Corte, 
requerer Direito de Resposta 
contra a Cal igação "Frente 
Progressista". pelas razões a 
seguir: 

Nos prog~amas do horário gra
tuito da televisão da Coliga
ção "Frente Progl"essista 11 

está sendo utilizado uma fitã 
eletromagnética em que acusam 
fazendo menção a fatos inverf: 
dicos, em que o postulante es
taria. envolvido com drogas 
na data de hoje e nos dias 26 
e 27 do corrente mês. 

A finalidade desta Coligação 
é no sentido de tentar dene
grir a boa imagem QUe goza 
este candidato no meio politi
co deste Estado. 

Para comprovar esta agressão 
injusta co~tra este candidato 
é que junta a esta a fita 
eletrom~gnética. 

Pelo exposto. requer lhe seja 
concedido Direito de Resposta. 
no programa gratuito de te1e
visão reservado a Co1iQação 
"Ft"'ente Progressista". em tem
po e horário estabelecidos por 
essa Corte de Justiça (Artigo 
15, parágrafo 4~. da Resoluçao 
n~ 16.409/90), de modo a pos
sibi1itar a reparação do dano 
ao ofendido, na mais exata e 
correta administ~ação da 
justiça. 

Protesta pela juntada do Ins
trumento de mandado no prazo 
legal. 

N. Termos, 

P. Deferimento 

Porto Velho, 27 de setembro 
de 1990. - Dr. Gilberto da 
costa Cavalcante, OAB/RO Na 
04. 

Durante o discurso do Sr. 
Amfr Lando, o Sr. Iram Sa
raiva. 1Q Vfce-Presfdente, 
defxa a cadeira da presi
dência. que é ocupada pelo 
Sr. Pompeu de Souss.- 32 
secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Ainda temos oradores 
inscritos. O primeiro é o no
bre Senador Aureo Me11o, a 
quem concedo a palavra. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronuncia o, seguinte 
discurso.) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, depois de ou
vi~ a exposição em defesa dos 
Direitos Humanos, dos direitos 
dos Srs. Senadores. que acaba 
de ser proferida, seria quase 
uma leviandade abordar outro 
assunto que não um de tão alta 
gravidade. de tão alta 
significação. 

Estava em pauta o meu propó
sito de. laconicamente, desta
car os inte~esses da Empresa 
de Transporte da _Amazônia, a 
Empresa de Navegação da Amazô
nia S.A. que. através do seu 
presidente. envia-me solic\ta
çã~ p1e1teando que a Enasa. 
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para o orçamento do ano vin
douro, conte com o ~paio da 
Comissão Orçamentária da União 
e permite que aquelas embarca
ções singrem a nossa região 
transportando o povo e aten
dendo a reclamos daquela 
terra. 

Faço, em caráter sintético, 
referência às embarcações: Ro
raima, catarnarã da classe re
gional9 utilizado na linha do 
Baixo Amazonas; Rondõnia, ca
tamarã da classe regional, u
tilizado também na linha do 
Baixo Amazonas; Amapá, da 
classe regional; Amazonas. 
primeira classe, utilizado na 
linha do Baixo Amazonas; Pará, 
catamarã de primeira classe, 
utilizado na linha' do Baixo 
Amazonas e outras embarcações 
deste tipo, necessitadas de 
reparo. 

Certos de que. neste apelo 
formuiado à Comissão de Orça
mento da União. estarei sem 
dúvida contribuindo para o en
grandecimento da Região Amazó
nica da mesma forma que todos 
aqueles que desejam o bem, a 
justiça, o amor e o progresso 
daquela área em favor da nossa 
terra, tenho certeza de que, 
no Orçamento da República. a 
dotação que foi determ1nada 
supera a própria expectativa e 
é de esperar, que os seus com
ponentes e os seus integran
tes. sob a Presidência de Cid 
Carvalho, Deputado Federal 
pelo Maranhão, hão de fazer 
justiça à nossa área tão con
turbada, tão sofrida de todas 
as maneiras. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. ~AMIL HADDAD (PSB - R~. 
Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, serei breve. 
Não poderia deixar de trazer o 
meu repúdio às declarações do 
Sr. Eduardo Teixeira que, ao 
assumir a Presidência da 
Petrobrás. na tarde de ontem, 
confessou claramente, a sua 
posição contrária ao monopólio 
estatal da referida empresa. 

Pretendo, dentro de poucos 
dias, fazer um pronunciamento 
~elac1onado com esse assunto e 
conclamo todos os nacionalis
tas para que se levantem con
tra a tese defendida pelo Pre
siden~e qúe ora assume os des
tinos da Petrobrás. 

Sr. Presidente, v. ExA, anti
go jornalista, e eu participa
mos, ativamente, da campanha 
11 0 PetrÓl!=!O é Nosso 11

• E depois 
de anos e anos de luta, para 
que a Petrobrás se firmasse 
como uma grande empresa res-

'"·'-· -. 

peitada internacionalmente. 
assume a Presidência da 
Petrobrás um brasileiro que se 
diz favorável ao término do 
monopólio estatal do petróleo. 

Por isso. em meu nome pessoal 
e no do Partido Socialista 
Brasileiro. venho convoca~ os 
nacionalistas para que reini
ciem a luta, agora para a ma
nutenção daquela empresa, que 
merece o respeito e a admira
ção dos autênticos 
brasileiros. Eu muito me orgu
lho de ter uma cicatriz de 10 
pontos no meu couro cabeludo 
em razão de uma borrachada de 
um policial daquela época. 
quando lutava em favor da nos
sa Petrobrás. 

Sr. Presidente, fica bem cla
ra a posição do neoliberalis
mo, a desnacionalização total 
da nossa economia, que já per
mite, inclusive, que as dis
tribuidoras que lutaram com 
um lobby violento na Constitu
inte, para que a distribuição 
não ficasse apenas com a 
Petrobrás. nesse momento já 
participem da venda dos produ
tos combustíveis. 

Amanhã farei um pronunciamen
to, nesta Casa, relacionado 
com o problema das distribui
doras de petróleo. Mas não po
deria silenciar a minha revol
ta, nem a repulsa do meu par
tido, diante da atitude do 
novo dirigente da Petrobrãs. 
contrária ao monopólio estatal 
do petróleo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador C1d Sabóia de 
Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE 
CARVALHO (PMDB- CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Sr-s. Senadores, eu 
pretendia hoje tratar de 
vários assuntos. Lamentavel
mente, não me foi possível, 
porque o tempo se tornou muito 
pequeno para tanto. Em compen
sação. tivemos excelentes ora
dores que me antecederam na 
tribuna e trouxeram assuntos 
tão importantes para a 
República. 

Sr. Presidente, espanta-me 
que o Senado Federal não tenha 
defesa alguma. Se ê um ser i
nerme e inerte quanto à sua 
honra e à sua dignidade, não 
sabemos a que se deva isso. 
mas o fato é que as informa
ções são distorcidas, com 

.grande freqOência, sobre o Se
nado Federa 1 . 

Eu estava em minha cidade, 
Sr. Presidente, depois de par
ticipar de uma reunião parla
mentar internacional, repre
sentando o Brasil, quando sou
be do boletim, de autoria de 
funcionários públicos, onde se 
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dizia~ do modo mais injusto. 
que o Senado estaria tramando 
contra os servidores em dispo
nibilidade, de tal sorte que o 
substitutivo ao regime jurídi
co único. aqui aprovado, seria 
uma porta aber~a para venci
mentos proporcionais aos pos
tos em disponibilidade, que 
seriam aposentados obrigato
riamente. 

Sr. Presidente, aqui está o 
Senador Odacir Soares que a
companhou a nossa luta. todas 
as 1 i.deranças acompanharam a 
nossa luta, todo mundo sabe 
.Que. na Constituinte~ o orador 
que fala a V. Ex 4 foi exemplar 
defensor do funcionário 
público. Em nenhum momento se 
cogitou disso. pelo contrário, 
sempre tivemos em mente impe
dir esse atentado. 

Leio no Correio Braziliense 
de hoje uma coisa no~enta que 
é produzida por um ldiota. ou 
por um detentor de absoluta 
má-fé. Aqui está uma mentira 
incrível: "O funcionalismo re
jeita novo substitutivo". Isso 
é uma mentira que soltaram 
para todo o Pais. porQue o 
funcionalismo não há de rejei
tar um substitutivo que o be
neficia do primeiro ao último 
artigo, da primeira à última 
palavra. consagrando todas as 
conquistas e mantendo todos os 
respeitos e dignidades devidos 
pelo Congresso Nacional ao 
funcionalismo público brasi
leiro. 

Sr. Presidente. depois da 
reunião em que se aprovou o 
substitutivo aqui no Senado, 
quando todas as lideranças fo
ram unânimes na louvação do 
parecer e 'do substitutivo, a 
Imprensa no dia seguinte pu
b1 icou matérias assim: "Senado 
Federal autoriza aposentadoria 
p~oporcional dos servidores em 
disRonibilidade". Estranhei a 
notícia e entrei em contato 
com um grande jorna1 de São 
Paulo, para perguntar onde es
tava escrito, em que documento 
se basearam. Mandei todo o 
documentário àquele órgão de 
imprensa. para mostrar que, em 
nenhum momento, jamais existiu 
esse desejo ou essa idéia nes
ta Casa. Também anunciavam um 
acordo que o Relator, no caso 
o orador que ora fala, teria 
feito com o Sr. João Santana. 
Não fiz acordo nenhum, Sr. 
Presidente. Ele foi ao meu Ga
binete, acompanhado pelo Sena
dor Odacir Soares, para tomar 
conhecimento, levar sugestões, 
o que é muito lícito, porque 
nós convocamos as autoridades 
para aqui comparecerem. e 
quando elas chegam, de livre e 
espontânea vontade. devem ser 
acolhidas com dignidade. Li as 
sugestões do Sr. João Santana, 
e não aproveitei nenhuma de
las, porque tomamos um outro 
caminho que, coincidentemente, 
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é o consenso nacional; toda a 
Nação deseja~ toda a Nação 
quer: a adoção da Lei n2 

1.711~ para todos os servido
res púb11cos, acrescida essa 
lei de todas as conquistas 
consagradas pela Câmara dos 
Deputados. Isso é o que foi 
feito. 

Sr. Presidente~ nesse traba
lho. atendendo as lideranças 
que nos visitaram, inclusive 
ao Senador Odacir Soares que 
aqui está e é testemunha, e às 
ponderações de um excelente 
Deputado por Brasília, cujo 
nome me foge agora inteiramen
te. e foi um dos líderes na 
defesa do funcionalismo, que 
sugeriu: nsenador, vamos tirar 
o art. 177 da Lei n.~~; 1.711". 
Perguntei: MO que tem o art. 
1 77?" . O art . 177 apenas per
mite que o servidor público em 
disponibilidade, completando o 
tempo. se aposente, como 
di~eito. Ninguém pode forçá-lo 
a se aposentar. S. Ex~ disse: 
"Mas é por a i que o Governo 
pode entrar. O Góverno é muito 
forte. o Governo é arbitrário. 
Ele poderia aproveitar-se des
se artiQO e, com uma interpre
tação 1ndevida. aposentar os 
servidores em 
di sponibi 1 i da de". 

Resolvi atendê-lo. E foi ex
plicado. aqui da tribuna do 
Senado Federal, quando foi 
prolatado o parecer, que o 
art. 177 safa apenas por um 
aspecto psicológico. para o 
atendimento dos servidores pú
blicos. porque tanto faz ele 
estar na Lei n~ 1.711 como 
não. De qualquer maneira. nin
guém pode ser aposentado à 
força. cogentemente, obri9ato
riamente, exceto na questao de 
idade, na aposentadoria 
compulsória. Tirou-se o art. 
177, mas uma pessoa de impren
sa teve o raciocínio 
''macarrõnico". Se o Presidente 
vetar o art. 177. podem os 
servidores em disponibilidade 
serem aposentados. Outro ra
ciocínio absu~dol Mas isso ga
nhou corpo, porque é interes
sante atingir o Senado Fede
ral. é interessante atingir um 
órgão que não se defende. 

E eu não sei para que tanta 
gente neste Senado: há tanta 
coisa, há tanto serviço neste 
Senado. mas não há um setor 
que tenha como sua função de
fende~ a dignidade desta Casa. 
Se eu fosse Presidente desta 
Casa, V. Ex~ iria ver como as 
coisas seriam absolutamente 
diTerentes. em matéria de hon
ra e de dignidade, pelo menos. 
Poderia não me preocupar com 
j9rnal de gabinete, P.Oderia 
nao me preocupar com o a1cool, 
gasolina e cafezinho, mas com 
a honra e com a dignidade da 
Casa, garanto, essa seria mi
nha grande preocupação. 
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Sr. Presidente~ hoje leio nos 
jornais. que o Presidellte do 
Sindicato dos Servidores Pú
blicos do Distrito Federal, 
Sr. Francisco Zócoli, que não 
conheço considerou como 
inaceitável. ontem, o substi
tutivo do Senado, estabelecen
do regime único de estatutário 
para a categoria. Segundo de
nunciou, o substitut1vo do Se
nado visaria criar uma brecha 
legal para pagar o salário 
proporcional, por tempo de 
serviço, aos servidores colo
cados em disponibilidade pelo 
Governo Federal, via apbsen~a
doria cumpulsória. Isso é de 
uma burrice hedionda. não está 
escrito em canto algum. De 
onde se tira essa conclusão, 
Sr. Presiden~e. de quê, de 
onde? Ou é má fé, ou é uma 
burrice. ou é atrevimento. ou 
é parte dessa campanha contra 
o Senado Federal. Em nenhum 
momento. o Senado deixou essa 
brecha, em nenhum momento foi 
esse o desejo das lideranças e 
dos Partidos. o desejo dos 
partidos, Sr. Presidente, foi 
o de evitar o que haveria de 
se consumar se _aprovado o 
substitutivo da Câmara. os 
funcionários do Banco do Bra
s11 teriam suas aposentadorias 
reduzidas. e os funcionários 
de todos os órgãos que têm o 
complemento de aposentadoria. 
Acabar-:s_e-i__a o IPC desta Casa, 
criar-se-ia uma t~emenda con
fusão para os ex-Parlamentares 
que tiveram aqui 35, 40 anos 
de exercício e não puderam ter 
outras atividades lá fora. e 
recebem mfseras pensões que 
são pagas pelo IPC. Dizem que 
aqui_ tudo é helênico, é 
extraordinário, mas. na verda
de, tudo aqui é miserável. Não 
há essa grandiosidade. Esse 
ouro que se esparrama no Con
Qresso Nacional é mera ficção, 
e mera literatura. Na verdade, 
isso não existe. Se houvésse
mos aprovado o substitutivo da 
Câmara. os servidores da Caixa 
Económica. do Banco do Nordes
te, do Banco da Amazônia, de 
todas as estatais. como a 
Petrobrás. os que se aposenta
ram. seriam levados à miséria 
em 6 meses. Agora. que sindi
cato é esse de funcionários 
públicos que deseja a miséria 
dos seus irmãos? Isso eu não 
entendo. 

o Sr. Odaci~ Soares - Permi
te-me V. Ex 4 um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE 
CARVALHO- Ouço V. Exa com 
todo prazer, nobre Senador 0-
dacir Soares. Desculpe-me por 
ter demorado um pouco em 
atendê-lo. 

O Sr. Odac1r Soares - Queria 
apenas acrescentar ao discurso 
de V. Ex 4 o fato de que o 
substitutivo elaborado por V. 
ExA foi aprovado pela unanimi
dade das lideranças desta Casa 

e pela unanimidade da Casa 
Portanto, admitir-se que ess~ 
ou .aquele partido pudesse ser 
con1vente com uma proposta que 
o Governo tivesse trazido a
qui. por intermédio da sua li
~erança, é de uma ingenuidade 
a flor da pele, porque todos 
os partidos acordaram com o 
substitutivo, inclusive as li
deranças sindicais com as 
quais mantivemos demo~ados 
contatos, inclusive com a An
des e com a Federação dos Ser
vidores Públicos. enfim, com 
todas as lideranças sindicais 
aqui presentes naque 1 a 
ocasião. O substitutivo apre
SP.ntado gor V. Exa consegu1u 
ser uma s1ntese, atendendo to
das as reivindicações. aten
dendo aquilo que já está hoje 
consaQrado na Constituição 
como conquistas sindicais e 
atendendo também as lideranças 
políticas representadas nesta 
Casa , as 1 i deranc;:as 
partidárias representadas no 
Senado Federal. Por outto la
do, queria, aproveitando-me do 
discurso de v. ExA. lamenta~ 
que o Sindicato dos servidores 
Civis de Brasília, ao qual a
lude V. Ex~. ao qual o jornal 
alude também, não esteja, nes
te momento, trabalhando junto 
à Câmara dos Deputados. para 
que o substitutivo seja ali 
aprovado, em regime de urgên
cia. como o foi aqui no 
Senado. Nós sabemos, V. ExA 
sabe, eu sei que os servidores 
públicos federais celetistas 
desejam. com urgência. que 
esse regime jurídico único 
seja aprovado, porque vai per
mitir a aposentadoria de quase 
100 mil servidores que já têm 
tempo de serviço, e vai permi
tir também, quem sabe. uma 
nova antecipação sa1aria1 •. uma 
vez que a União te~a economia. 
na medida em que se aposenta
rem esses se~vidores e na me
dida em que deixar de recolher 
a contribuição previdenciária. 
De modo que a notfcia do jor
nal, conforme v. ExA já fez 
referência, é uma notícia in

.;te i ramente improcedente. As 
alegações _do presidente do 
sindicato são absurdas. pare
cem até alegações de má-~é ou 
de quem não leu o substitutivo 
elaborado por V. ExA e aprova
do por esta Casa. De modo que 
queria apenas trazer aqui mais 
um testemunho, o meu testemu
nho ao comportamento extrema
mente ético de V. Ex 4 • quando, 
naquela ocasião, como relator 
da maté~ia designado pela Me
sa. conseguiu elaborar o subs
titutivo que, como disse. é a 
síntese não apenas das aspira
ções dos servidores públicos. 
mas também das suas represen
tações sindicais. De modo que 
v. Ex~ tem a minha solidarie
dade. porque acompanhei de 
perto todo o trabalho que V. 
ExA desenvolveu, e sou teste
munha de que V. Ex'. inclusi
ve. recebeu o Dr. João Santa-
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na. mas S. sA não teve nenhuma 
influência na elaboraião do 
seu substitutivo. V. Ex ore
cebeu em minha companhia, e 
não poderia deixar de fazê-lo. 
uma vez que o s~. João Santana 
é titular exatamente de uma 
secretaria ao qual está vincu
lada a questão do servidor 
público. V. Ex~ teve um com
portamento ético sob todos os 
aspectos e elaborou um substi
tutivo que atende aos inte~es
ses da categoria que está ali 
representada amplamente. 

O SR. CID SABÕIA DE 
CARVALHO- É válido o testemu
nho de V. Ex~. que estava no 
meu gabinete durante a audiên
cia que tivemos com o Sr. Voão 
Santana e seus assessores. Re
cebemos as sugestões, discuti
mOs. conversamos, mas a solu
ção foi outra, inteiramente 
diferente. 

O pior dessa notícia que leio 
no Correio Braziliense é que 
ela diz: "Funcionalismo re
jeita novo substitutivo". Quer 
dizer, o Sr. Francisco Zócoli 
fala por milhares e milhares 
de servidores. sem nenhum co
nhecimento de causa. Ouvido, 
Sr. Presidente, Srs. Senado
res. que o funcionalismo pú
blico seja esse mau caráter, 
tenha essa condição . de mau 
caráter de que dá noticia o 
Sr. Francisco Z6col1. Ouvido 
que o funcionalismo público 
prefira a aprovação do substi
tutivo da Câmara em prejufzo 
dos aposentados do Banco do 
Brasil, da Caixa Econômica, 
Banco Cent"ral. Companhia Vale 
do Rio Doce, Pet.abrás. Duvido 
que o funcionalismo público, 
que eu defendo, queira me1ho
rar enquanto outros pioram. 
Duvido que o funcionalismo pú
blico gueira uma situação sa
tisfatoria em detrimento de 
seus companheiros da Câmara 
dos Deputados, da Senado Fede
ral. ex e dignos parlamentares 
que vivem hoje de parcas 
pensões._ Duvido que isso seja 
da índole do servidor público~ 
Isso pOde ser da índole do Sr. 
Francisco Z6co1i, pode ser da 
índole ·até do partido a que 
ele pertença, mas duvido ~ue 
isso seja da fndole do servi
dor público, porque eu conheço 
o servidor público e por isso 
o defendo e o defendi . 

É preciso que esse Sr. Fran
cisco Zócoli saiba que o rela
tor da matéria é autor de e
mendas como a da estabilidade, 
que resultou no art. 19; é um 
dos autores da emenda· que re
sultou no regime jurídico úni
co; é autor de todas as emen
das que resultaram vitoriosas, 
de aproveitamento, no serviço 
púb 1 i co, de Oe.fi c1 entes 
físicos. Somos uma pessoa in
teiramente dedicada a essa a
tividade. a essa defesa do a
posentado, do pensionista. Foi 

toda uma luta. Por que, de re
pente. iríamos receber cerra
ções de um cidadão, que não 
sabemos quem é, relat·rvamente 
ao regime jurídico único? As
sunto que entendemos profunda
~ente, que estudamos e nos de
dicamos com profundidade. eom 
zelo, com carinho, mas. ac1ma 
de tudo, com o espiri to de· 
justiça que deve presidir to
das as atividades do Poder 
Legislativo. 

Por isso, Sr. Presidente. 
fica esse reparo. Pretendia 
hoje proferir aqui algumas pa
lavras sobre o Ministro Ber
nardo Cabral; falar sobre a 
Petrobrás: trazer aqui refle
xões sobre a extinção dos in
centivos fiscais, precisava 
falar sobre essa nota do jor
nal, tão injusta e tão menti
rosa que não · tem nem 
classificação. É preciso que o 
funcionalismo público doBra
sil não se deixe representar 
por lideranças inconseqüentes. 
porque vão terminar criando 
áreas de choque que somente 
prejuizos l"evarão aos servido
res oúblicos, em um tempo em 
gue o Poder Executivo não lhes 
e muito simpático. 

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

~O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Nobre Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, o ~residente 
dos trabalhos não s_e pode exi
mir da obrigação de dar o seu 
testemunho de que V. Ex~. como 
toda esta Casa que unanimemen
te aprovou o seu substitut~vo, 
esteve, co~o todos nós estive
mos, em defesa dos direitos do 
se~vidor público. (Pausa.) 

Durante o dfscu~so do Sr. 
Cid Sabófa de ca~valho. o 
Sr. Pompeu de Sousa. 3g 
Secretá~io. deixa a cadei~a 
da presidêncfa, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Car
neiro, Presfaente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
n~ f~o) - A Mesa agradece_ a 
contribuição do nobre Senador 
Cid Sabóia de carvalho, mas 
ressalta ~ue seria permanente 
a preocupação desta Casa se 
andasse catando nos jornais as 
notícias que dizem respeito ao 
funcionamento do Senado, para 
desmenti r lima a uma. E vi dente
mente que os· excessos, os er
ros_ pratiCados pela imprensa 
serão corrigidos. como serão 
certamente, hoje, depois da 
intervenção do nobre Presiden
te da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. · 

O Senado Federal tem procu
rado preservar o bom nome da 
Casa e. infelizmente, nem sem
pre tem encontrado respaldo 
para isso, porque muitas des
sas criticas que estãb sendo 
feitas são procedentes ou ao 
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menos em parte procedentes. No 
caso, como demonstrou S. Ex•. 
a crítica é inte1rament.e im
procedente e~ po~ 1sso mesmo, 
o registro de S. fxA fica fa
zendo parte dos Anais e será 
enviada cópia do seu discurso 
ao jornal que publicou essa 
noticia tendenciosa. (Pausa.) 

Concedo a p~lavra ao nob~e 
Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(SE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. tenho reveren
ciado. ao longo de toda minha 
vida pública. o Estado de Se~
gipe, cuja população eu e meus 
companheiros de bancada temos 
a honra de apresentar nesta 
Egrégia Casa. Não podemos dei
xar de fazê-lo nesta data. 
quando se comemora a sua eman
cipação polftica. ocorrida em 
24 de outubro de 1824. 

Ao com~letar 166 anos de e
manc1paçao política, o· Estado 
de Sergipe pode orgulhar-se do 
seu desenvolvimento econômico, 
das suas riquezas potenciais e 
de sua vocação para o traba
lho, malgrado as dificuldades 
com que se. defrontou ao 1 ongo 
de sua história. Na verdade, 
quando da conquista de sua au
tonomia, os sergipanos já ha
viam forjado em sua alma esse 
caráter de destemor e Ge apego 
à liberdade, esse espfrito 
inquebrantável de luta e de 
labor. enfrentando ora ferozes 
inimigos. nativos ou estran
geiros, ora as circunstâncias 
adversas de uma terra agreste, 
~ue foi aos poucos moldando-se 
à ação desbravadora de nossos 
antepassados. 

A história de Sergipe remonta 
a 1534, com a doação a Fran
cisco Pereira Coutinho de uma 
capitania que tomou o seu pró
prio nome. A morte por 
naUfrágio do donatário e a 
falta de ~ecursos dos seus 
descendentes impediram a 
rápida colonização das terras, 
que foram readquiridas pela 
Coroa. 

Sendo a regiáo alvo constante 
de aventureiros franceses e 
holandeses. bem relacionados 
com os silvfcolas que ali ha
bitavam, mandou a Coroa que 
Cristóvão de Barros a recon
quistasse. com a finalidade de 
garantir o domínio português4 

Começa aí o rol de lutas do 
bravo povo sergipano. ·cristã
vão de Barros, tendo ~econ
quistado aquelas terras, fun
dou a cidade de São Cristóvão 
e a Capitania de Sergipe de 
El-Rei, sucessora, portanto. 
da capitania que fora doada a 
Francisco Pereira Coutinho. 
Sergipe de El-Rei conheceu. em 
seguida, períodos de paz e 
progresso alternados com pe-



6098 Outubro de 1990 

riodos de lutas e dificulda
des, como a dominação holande
sa. que durou de 1637 a 1647. 

Com a mudança da sede do 
Governo-Geral do Brasil. da 
Bah1a de Todos os Santos para 
o Rio de Janeiro formou-se o 
Estado da Bahia. que foi cons
titufdo pelas capitanias da 
Bahia de Todos os Santos. de 
SerQipe de El-Rei. de Ilhéus e 
de Porto Seguro. 

Abro aqui um parêntese para 
apontar, talvez, a gênese da 
pendência territorial que ain
da perdura,. entre os Estados 
de Sergipe e da Bahia. Terá 
sido esta, também, a ~ênese de 
um equívoco que historicamente 
não se justifica, e que vem 
gerando legítimos protestos do 
povo sergipano, como veremos 
adiante. 

A constituição geográfica do 
Es~ado da Bahia, com a incor
poração da Cap;tania de Sergi
pe, perdurou de 1762 a 1620. 
quando o Rei Dom João VI de
terminou se procedesse à 
desagregação. Não fora relu
tância da junta que governou a 
Bahia em cumprir o decreto re
al. Ser-gipe_ ter 'ia hoje sua 
área - original sem 
contestações. a rebeldia da 
juta retardou em quatro anos a 
emancipação de Sergipe. Porém, 
mais do que tardia, essa eman
cipação foi incompleta, tendo 
à Bahia devolvido nada mais do 
que um quinto do território 
original da capitania. 

A luta de Sergipe pela rein
tegração de suas terras ainda 
permanece. mas de forma alguma 
tira o brilho das comemorações 
dessa data. Isso por·que a pr6-
pria autonomia resultou de 
incansáveis lutas, e o espfri
to do povo sergipano, forjado 
no amor à terra, no exemplo de 
antepassados ilustres, nas 
conquistas árduas e laborio
sas, não se abate. 

Como representante do povo 
sergipano nesta Casa, apresen
tei, durante a Assembléia Na
cional Constituinte, a Emenda 
n~ 587, determinado~ reinte
gração de parte do território 
usurpado pela Bahia. A emenda 
não teve a acolhida que mere
cia, mas, juntamente com ou
tras pro~ostas idênticas, deu 
origem a criação da Comissão 
de Estudos . Terri tóri.as. pre
vista no art. 12 das Disposi
ções Constitucionais Transitó
rias, cujos relatórios em bre
ve serão apreciados pelo 
Plenário do congresso Nacio
nal. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res, disse anteriormente que o 
Estado de Sergipe, ao comple
tar seus 166 anos, pode-se or
gulhar de sua história e do 
seu desenvolvimento. De fato, 
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embora seja o estado brasilei
ro de menor extensão territo
rial. possui recursos minerais 
bastante significativos e tem 
apresentado um desempenho eco
nômico dos mais promissores~ 
em especial nos setores 
secundário e terciário. 

Com forte presença da inicia
tiva pública. destacando-se as 
atividades de extração mine
ral, Sergipe tem apresentado 
elevados índices de crescimen
to e de melhoria da renda. Mas 
não é somente o setor extrati
vo que contribui para o seu 
desenvolvimento. No periodo de 
1970-1983. segundo levantamen
to do IESAF - Instituto de Es
tudos Econômicos e Sociais A
plicados, da secretaria de 
Planejamento, a indústria de 
construção civil assinalou um 
crescimento de 265.3%. 

o desempenho da economia ser
Qipana, puxado pela expansão 
1ndustrial, possibilitou que o 
Produto Interno Bruto per 
capita do Estado de Sergipe 
ocupasse a primeira posição. 

o redesenho do perfil econô
mtco i,rnpl icou, ao lado da ex
pansão industrial. acentuada 
queda no peso da produção a
grícola, agravada por perfodos 
de prolongada estiagem. E em 
que pese a forte presença da 
União no setor petroquímica, 
Sergipe recebeu nas últimas 
décadas um irrisório número de 
projetes industriais incenti
vados. 

o que se depreende desse qua
dro é que, a par de todas as 
.medi das. é necessário estabe
lecer uma politica industrial 
global e consistente que esti
mule a modernização dos demais 
setores. e que certamente 
permitirá o aproveitamento do 
seu imenso potencial de 
riquezas. Para isso, é funda
mental concretizar, no menor 
prazo, a implantação do Pólo 
Çloroquimico. ao lado de ou
tros projetas de grande 
impacto. 

E_ssa deve ser a ação governa
mental integrada, em todos os 
seus níveis, como justa con
trapartida do Governo Federal 
à contribuição de Sergipe no 
cenár-1 o na c i ona 1 _. Com sua te
nacidade. com seU amor ao tra
balho, com Seu espírito 
indomáv~l, o sergípano multi
plicará os investimentos e 
continuará dando sua cota para 
a construção deste grande 
Pafs. 

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

O SR~ PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador -Iram Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PDT - GO. 
Pronunc1a o seguinte discu~
so.) Sr. Presidente Srs. 
Senadores, há 57 anos, Preci
samente no dia 24 de outub~o 
de 1933, foi lançada a pedra 
fundamental da cidade de Goiã
ni~~ Capital do Estado de 
Golas. ao qual tenho a honra 
de representar no Senado da 
República. 

A mudança da capital do esta
do, preconizada pelos que de
fendiam a aceleração do cres
cimento económico e a moderni
zação administrativa estadual. 
começou a se tornar realidade 
em 1932, quando o então inter
ventor Pedro Ludovico nomeia a 
comi ssS.o que tem como 
secretário o ãdvogado Colemar 
Natal e Silva, com a missão de 
estudos para a localização da 
futura capi ta 1 • 

Já em 1933, após pesquisar 
diversos municlp1os. a comis
são submete ao urbanista Ar
mando de Godoy a escolha do 
município de Campinas. prefe
rido pela localização. clima, 
abundância de água e pe·la fa
cilidade da construção da ma
lha ferroviária no local. Fi
cou assim definida à sede da 
nova capital do estado. 

Um empréstimo de 3 mil contos 
de réis obtido da União e a 
venda de 1 ates urbanos 
constituíram-se nas principais 
fontes de recursos que deram 
infcio a construção da cidade. 
Um minucioso projeto urbanís
tico começou a ser concretiza
do, tendo sempre como meta 
principal o bem-estar dos ci
dadãos que a1i iriam residir. 
trabalhar e divertir. 

0á em 1935, dois anos depois 
do lançamento da Pedra Funqa
mental, o governo realiza a 
mudança provisória para 
Goiân1a. No dia 7 de novembro 
desse ano, fundou-se o 
Município-Sede da Capital e 
foi nomeado seU primeiro pre
feito o professor Venerando de 
Freitas Borges. 

Transcorrido pouco mais de 
meio século do início de sua 
construção, Goiânia é hoje uma 
das mais dinâmicas e modernas 
capitais brasileiras, ganhando 
destaque no cenário cultural, 
artístico e esportivo do País. 

Gostaria de aproveitar eSsa 
oportunidade para congratular
me com a população goianiense. 
da qual tenho orgulho de per
tencer. desejando de coraçao 
uma vida próspera e de grandes 
realizações a todos os que f~
zem de Goiânia a grande metro
pele do Centro-Oeste bra~1lei
ro. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Wedekin. 



l 

Quinta-.feira 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção Ill 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -
se. Pronuncia o seguinte 
diScurso~) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, tem sido tão 
freqüente na grande imprensa a 
inserção de notas e noticias 
criticando o Parlamento e os 
parlamentares. que quando ela 
publica alguma co1sa de 
razoável sobre o assunto nós 
nos rejubilamos. 

É o caso do artigo do jorna
lista Mauro Santayana, 
no ~ornal da Tarde, de 12 de 
outubro de 1990, que passamos 
a ler. Afinal, o artigo é um 
breve oásis no bombardeio de 
críticas. justas algumas, in
justas a maioria, sofridas 
pelo Congresso e pelos Con
gressistas em geral. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

"PODERES 

Mauro Santayana 

Não há, na história par
lamentar do mundo, noticia de 
corpos legislativos imunes ~ 
corrupção. à pregu i'ça. aos 
palavrões, ~os pescoções e ao 
ridículo. Os parlamentos sur
giram, nas sociedades primi
tivas. como apelo da razão 
contra a força - enfim, para 
que a borduna fosse substi
tuída' pela palavra. A ironia 
nem sempre basta, porém. Os 
adjetivos se tornam mais 
ásperos no curso dos debates 
e, muitas vezes, incitam os 
atas de ira. Em todas os tem
pos. em todos os lugares, as 
armas são chamadas para rea
gir aos insultos ou simples
mente substituir a razão. nas 
salas parlamentares. Em um 
dos mais famosos plenários, o 
do Senado romano, os punhais 
de Cássio e Bruto dilaceraram 
a ditadura que habitava as 
entranhas de César e, ao lon
go do tempo, os ferros e o 
chumbo têm servido para con
firmar ou desviar o curso da 
His'tória. 

_os parlamentos são o que 
sao as sociedades que os 
constituem, e nunca houve 
sociedades perfeitas. A 
cultura não chega a ser 
virtude moral, como tantos 
ingênuos supõem, e tampouco 
é virtude polit1ca. 
A kultur germânica, com o 
Sr. Heidegger de cambulha
da, deu naquele bando de 
palhaços e assassinos. Re
centemente tivemos a deses
truturação do Sr. Althus
ser, como há 200 anos tivé
ramos a do Sr. Emmanúel 
Kant: o que parece ser lu
cidez absoluta pode ser a 
véspera da mais absoluta 
insanidade pessoal e 
coletiva. 

Quando ao ridículot não 
há o que se falar. O ja ci
tado César. ao lembrarem. 
em debate no Senado, sua 
aventura com o Rei de Bití
nia (o episódio ê 
esQuecido pelos biógrafos 
mais conhecidos do grande 
estadista: para conseguir 
alguns navios emprestados, 
o jovem César consentiu em 
um encontro homossexual com 
o 'soberano). retrucou que 
servira a Roma de dois mo
dos. como mulher naquela 
ocasião e como homem com 
Cleópatra. Não faz muito 
tempo, no civi11zadlssimo 

--Bundestag, em Bonn. uma re
presentante dos verdes pro
testava contra a natureza: 
não podia admitir que o ato 
ffsico de amor entre o ho
mem e a mulher fosse como 
é 1 a seu ver um ato de vio-
1encia machista. Quanto à 
corrupção, não temos muito 
o que dizer. Rara é a le
gislatura, nos Estados Uni
dos, em que não surja um 
escândalo, maior ou menor, 
envolvendo parlamentares 
até então tidos como exem
plos de dignidade nos dois 
partidos~ Na Europa, nem se 
fale: da Suiça à Dinamarca. 
e da lnglaterra a Portugal, 
os escânda 1 os são 
rotineiros. 

Pela violência~ pela cor
rupção, pe1o rid1culo -de
vemos fech~r os parlamentos 
do mundo? E claro que não. 
Disparam-se tiros nos par
lamentos, mas se d1spara
riam muito mais, nas ruas. 
se as câmaras não se 
reunissem. Há deputados 
irresponsáveis, que recebem 
sem comparecer ao plenário 
e às comissões? Talvez seja 
melhor que faltem a que 
compareçam. Os subsidies 
ilegítimos que recebem, bem 
como os atos de corrupção 
registrados, são as taxas 
do inevitável. Trata-se 
de prêmi o's de seguro que a 
sociedade paga a fim de 
manter os seus direitos 
políticos. De qualquer ma
neira. estando abertos os 
parlamentos, e havendo e
leições sucessivas, pode-se 
esperar que tais custos 
marginais se reduzam. Não 
podemos pretender um parla
mento de anjos. Haverá sem
pre corruptos e corrupto
res. cretinos e malandros 
entre os escolhidos pelo 
povo. 

O que não se diz é que 
tais exemplos são 
minoritários, e que o Con
gresso, enfrentando as di
ficuldades decorrentes de 
uma sociedade dinâmica e 
cheia de contrastes. 
trabalha. E trabalha muito. 
Os jor_nais não registram o 
que se passa nas comissões. 
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nem mesmo refletem o que 
ocorre no Plenário. Durante 
quase 30 anos tudo se fez. 
neste Pais, para desmora11-
~ar o Congresso, e os meios 
de comunicação. com má ou 
boa-fé, dependendo dos ca
sos, contribuíram para essa 
.Q~smoralização. Oue preten
dem, ao atacar e ridlcula
rizar a atividade 
parlamentar? Fechar o Poder 
Legislativo? E por que ins
tituições querem substituí
lo? Por um colégio de an
ciãos, pela Academia Brasi
leira de Letras ou pelo 
Alto Comando do Exército? 
Ou, quem sabe. por uma re
novada Câmara dos Quarenta? 

o Poder Executivo. no 
sistema presidencialista, 
tem repetido. no Brasil, a 
velha ojeriza dos reis pe
las casas parlamentares. A 
televisão veicula, nestas 
semanas eleitorais, uma pe
quena história sobre o uso 
de carros oficiais, em que 
um dos personagens. com ma
nifesto duplo sentido. diz 
ao chofer: "Quando passar 
perto do Congresso, o se
nhor avise". Trata-se de 
mensagem nada subliminar 
contra o Parlamento. 

A mesma agência poderia, 
talvez, se tivesse sido 
contratada pelo Congresso e 
não pelo Planalto, dizer 
que a Câmara e o Senado, 
com toda a 
sua mordomia, com seus mi
lhares de servidores e ar
cando também com o orçamen
to do Tribunal de Contas da 
União, custa à Nação mais 
ou menos um terço do que 
custa apenas a Presidência 
da República. Sobre isso 
não se fala. 

O Congresso tem a sua 
culpa. Na era da propaganda 
e das comunicações de mas
sa, o Parlamento é um poder 
quase mudo. Os jovens jor
na 1 i stas preferem 
as foTocas do Salão Verde 
ao que se passa no 
plenário. As mesas da Câma
ra e do Senado não reagem, 
como deviam, aos ataques 
desferidos contra o Parla
mento como um todo. O re
sultado está af: ninguém 
sabe o que fazem os 
deputados. só. sabem que 
eles ganham muito. Não en
tendem os eleitores que vo
taram em branco. em protes
to contra o muito, que os 
seus verdadeiros inimigos 
não estão entre os que vi
vem dos subsidias, mas en
tre os que deles não 
necessitam. 

Mauro Santayana é jornalista." 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. (Muito bem!} 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senado~ Ooacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL -
RO. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. o exato dimen
sionamento da questão ecológi
ca em nosso Pafs, sobretudo os 
aspectos concernentes à região 
amazónica, constitui preocupa
ção de todos quantos nos sen
~imos responsavelmente envol
vidos na bUSca do caminho cor
reto para atingir o desenvol
vimento aliado à defesa e pre
servação do meio ambiente. 

Movidos por esse louvável an
seio, os membros da venerável 
e augusta Loja Maçónica 
"V1g_i 1antes da Ordem" n.ll. 
2.036, do Grande O~iente do 
Brasil. sob a orientação do 
V.M. Confúcio A1res Moura, 
promoveram. durante o mês de 
junho último, em Ar-iquemes, 
Estado de Rondônia, ciclo de 
estudos e palestras versando 
sobre a ecologia e sua inter
relação com as principa1s ati
vidades produtivas desenvolvi
das naquela Unidade da Federa
ção. 

fm documento a mlm enviado 
pelos pr-omotores do evento~ 
são apresentadas as conclusões 
dos estudos e debates que, por 
sua relevância e etualidade. 
merecem destaque o realce pe
rante este Plenário, pelo mui
to que podem contribuir para o 
real equacionamento da contr-o
vertida questão ecológica em 
nosso País. 

Cumpre ressaltar, num breve 
resumo histórico. que o atua1 
Estado de Rondônia, ex

·Territ6rio Federal, teve, por 
largos anos. sua incipiente 
economia lastreada na explora
ç5o de r·íquezas florestais -
seringa, castanha, madeira e 
minerais -ouro, pedras semi~ 
preciosas, cassiterita. 

A partir de 1964, foi incre
mentado um programa de povoa
mento da reg,ão, mediante o 
estímulo à imigração, com o 
dUplo objetivo de manter a so
berania nacional com a ocupa
ção da extensa área de fron
te1ra aliada à minim1zaçáo do 
problema fundiário de Pals. 

Encarregado de sua execução, 
o Incra realizou um ver-dadeiro 
1oteamento na área do então 
Território de Rondônia. a par 
da criação de mecanismos de 
incentivo às atividades 
agropastoris. Malgrado o su
cesso de muitos projetes im
plementados pelo Incra, é im
perativo ressaltar que a de
marcação das áreas a serem po
voadas nem sempre foi antece
dida do competente- estudo e 
conhecimento da geografia 
1oca1. Não foram observ3das, 
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em muitos casos. as vertentes 
d 1 água nem as cumeadas das 
serras. Há lotes totalmente 
a1agad1ços. Outros existem in
te,ramente sem água. Muitas 
estradas rurais foram concebi
das sem se atentar pare as di
ficuldades de conservação. 
mormente no período chuvoso. 

Com o recrudescimento da cri
se econômica. o crescimento da 
inflação. a queda dos preços 
dos p~odutos acricolas e as 
alterações no crédito rural, a 
real idade do Estado 
evidenciou-se. Diversas pro
priedades agrícolas foram a
bandonadas. com os aQriculto
res buscando sobrevivencia nos 
garimpos. demandando vilas e 
cidades ou. simplesmente, re
tornando aos seus Estados de 
origem. 

Nesse contexto, avolumam-se 
as denúncias de devastação e 
depredação do meio ambiente no 
Estado. com notícias nem sem
pre condizentes com a 
realidade. Culparam-se as in
dústrias madeireiras pelo aba
te indiscriminado de árvores, 
a agropecuária pelos desmata
mentos_e queimadas. os garim
pos pela poluição de córregos 
e rios, além óe incentivar a 
devastação da mata. 

Sr. Presidente e Srs. senado
res, o enfoque do relatório 
referido concentra-s~ exata
mente na anâlise da ecologia 
face a esses três aspectos: 
inóústria madeireira, agrope
cuária ~ garimpagem. 

As madeireiras, em geral. não 
constituem fator de agressão 
ao meio ambiente. mesmo porque 
representam uma atividade con
sentida e fiscalizada pelos 
órgãos governamentais compe
tentes, recolhendo, por conse
guinte. taxa de reflorestamen
to. Tal atividade. na realida
de, torna-se essencial e 
indispensável para um Estado 
em formação e dotado de grande 
reserva florestal, sob pena de 
serem desperdiçadas as árvores 
que necessitam s~r derrubadas 
para a implantação de lavou
ras, em virtude de não serem 
utilizadas técnicas mais avan~ 
çadas na industrialização, 
face à dificuldade de escoa
mento e aos entraves à 
comerCia1izaç5o. 

Propõe-se, por conseguinte. a 
aba 1 i ç:ão de. taxa de 
reflorestamento. Cada madei
reira se responsabilizaria 
peTa efetivação de seu pr6prio 
reflorestamento, atuando o se
ter público como f1scalfzador. 
Com;::Jetên_cia, ali ás, exclusiva 
sua. 

De igual modo, também a 
agropecuária não exe~ce o pa
Pel de vil! da ecologia. Os 
desmatam-entos de lotes rurais. 

via de regra, situam-se aquém 
do.ltmite m~ximo fixado po~ 
le1 - cinquenta por cento -
ficando as exceções por contà 
dos grandes latifúndios# Aos 
pequenos e ~édios ag~opecua
ristas nem e possível efetuar 
desflorestamento em grande 
escala. Primeiro. em vi~tude 
do elevado custo financeiro do 
desmatamento, pois a derrubada 
de um hectare vale mais do que 
a terra. Além disso, falta
lhes mão-~e-obra para cultivar 
a á~ea, plantar e zelar a pas
tagem.~conta~do. quase sempre, 
com mao-de-obra familiar, com 
um outro empregado. porcentei
ro ou meeiro. Finalmente. o 
retorno financeiro do emp~een
dimento é nulo, mfnimo ou len
t.o e demorado. 

Além desses aspectos 
ressalte-se que a própria Flo~ 
resta Amazónica tem ensinado 
aos migrantes que seu desmata
mento, sem imediato e continuo 
aproveitamento. tem se revela
do financeiramente desastroso. 
Acrescente-se ainda que o cli
ma da Amazônia está. até hoje, 
a exigir dos técnicos novas 
práticas para a agropecuárla, 
devendo-se exiQir do Incra 
critérios espec1ficos de lote
amento e de afe~ição das con
dições para a titu1ação dos 
lotes rurais. Embora válida 
para as primeiras experiências 
de fixação do homem a terra. a 
exigência de derrubada de par
te do lote rural como prova da 
posse da área tornou-se, com o 
decorrer do tempo, nociva. As 
áreas desmatadas e não culti
vadas -de guantidade signifi
cativa - sao hoje imensas ca
poeiras, repletas de pragas, o 
que inviabiliza seu reaprovei
tamento. 

Ainda uma consideração impõe
se, por relevante. A1ém de não 
se terem desenvolvido técnicas 
agrícolas adaptadas às pecu
liaridades climáticas da Ama
zônia, ocorre enorme vartedade 
de solo numa mesma propriedade 
e. como se sabe, sua correção 
só se verifica com a implemen
tação de técnicas de custos 
financeiros bastante elevados. 

A par de tamanhas dificulda
des, não é estranhável 
lamentável embora- que ~ecor
ram os pecueristas ao método 
mais fácil e- infelizmente 
mais danoso pára erradicar as 
capoeiras e pastos pragueja
dos. As queimadas substituem o 
veneno, o tratar, a foice e a 
mão-de-obra. 

Tais considerações. Sr. Pre
sidente e Srs. senadores. dei
xo aqui registradas. oriundas 
que são de entidade séria. 
respeitada, responsável e vin
culada à realidade do Estado 
de Rondônia, como tema de re
flexão para esta Casa e como 
exemplo de isenção e coerência 

' 
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na busca de solução viável 
para a crucial questão da eco
logia em nosso País e, em es
pecial, na região amazónica. 
(Mui to beml) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. ODACIR SOARES EM SEU 
DISCURSO: 

Ariquemes. 31 de Agosto de 
1990. 

Ao Exmo sr. 

JOr. Odacir Soares 

DO Senador 

Exmo Senhor: 

A Loja Maçô'nica Vigilante da 
Ordem, n~ 2.036, localizada em 
AriQuemes, Rondônia. ~ealizou 
em junho de 1990 estudo sobre: 

*Ecologia com relação a In
dústria Madeireira; 

relação *Ecologia com 
Agropecuãria: 

a 

"'Ecologia com 
Garimpagem. 

relação a 

Nesta oportunidade encaminho
lhe cópia do relatório final, 
em anexo, aprovado por todos 
os membros, para o conhecimen
~o de Vossa Excelência e 
providências. 

Atenciosamente Confúcio Aires 
Moura, Presidente. 

A ECOLOGIA E RONDÔNIA 

A venerável e augusta Loja 
Maçónica, Vigilantes da Ordem 
- n~ 2.036, do Grande Oriente 
do Brasil, sob a orientação do 
v.~. M. ', Confúcio Aires Mou
ra, promoveu. durante o mês de 
junho de 1990, estudos sobre a 
ecologia e sua inter-relação 
com as principais atividades 
produtivas desenvolvidas no 
Estado de Rondônia. 

As palestras enfocaram as in
dústrias madeireiras. agrope
cuárias e extrativistas mine
rais. 

Antes de serem formuladas as 
conclusões, fundadas nos deba
tes das questões, necessário é 
um rápido histórico sobre o 
Estado de Rondônia. 

o atual Estado, ex-território 
Federal. teve, por largos a
nos. a sua incipiente economia 
lastreada na exploração de ri
quezas naturais florestais 
(seringa, castanha e madeira) 
e minerais (ouro, pedras semi
preciosas e cassiterita). 

A partir do regime militar de 
1964, incrementou-se a imigra
ção para o então Território de 
Rondônia com dois objetivos 
principais: a) manter a sobe-

rania nacional; b) minimizar o 
problema fundiário no pais. 

Com estes escopos, o territó
rio foi loteado pelo INCRA e 
criaram-se mecanismos de in
centivo às atividades agropas
toris. Nascia o novo Eldorado. 

O mito pe~durou até o final 
dos governos revolucionários. 
A partir dai, com o recrudes
ctmento da inflação, a queda 
dos preços dos produtos agrí
colas e as alterações no crê
dito rural a realidade rondo
niense mostrou-se nua e 
cr-uamente. 

As propriedades agrfcolas, em 
grande número, foram abando
nadas. Alguns agricultores 
buscaram a sua sobrevivência 
nos ~arimpos. outros demanda
ram às vilas e cidades. outros 
ainda, retornaram aos seus Es
tados de origem. 

Note-se que, anteriormente a 
estes fatos, as áreas de ga
rimpo. com exceção da do ouro 
no Rio Madeira, estavam sob o 
contro-le das grandes minerado
ras. 

A agravar este quadro 
desencadeou-se yasta campanha 
para preservaçao do meio am
biente, com notícias não con
dizentes com a realidade. 

Culparam-se as indústrias ma
deireiras pelo abate indiscri
minado de árvores, a 
agropecuária pelo desmatamento 
e pelas queimadas, os garimpos 
pelo desmatamento e pela po
luição de córregos e rios. 

Feito este breve resumo his-
tórico, vamos aos temas 
propostos. 

1. As madeireiras. de um modo 
geral, não são respOnsáveis 
pelo acenado desastre ecoló
gico. A indústria madeireira é 
uma atividade consentida e 
fiscalizada pelos órgãos go
vernamentais (Ibama e !Ef). 
Recolhe a taxa de ref1oresta
mento. Torna-se necessária e 
indispensável em um Estado em 
formação e com grande reserva 
florestal, sàb pena de desper
dício das árvores derrubadas 
para a implantação de lavouras 
e pastagens. Saliente-se haver 
grande desaproveitamento de 
madeiras, pela não utilização 
de técnicas mais avançadas na 
industrialização, pela difi
culdade dO escoamento e pelos 
entraves à comercialização in
terestadual e externa. 

A taxa de reflorestamento de
veria ser abolida. Cada madei
reira faria o seu próprio re
florestamento, com a fiscali
zação do Estado. A este é mais 
fáci 1 e conveniente fiscal ízar 
a óbr.a. ao que éxéCutá-1 a. 
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2. Não é, também, a agrope
cuâ~ia a vilã da ecologia. Os 
desmatamentos de lotes rurais 
estão, em sua esmagadora maio
ria, aquém do limite máximo 
fixado por 1e1 (cinquenta por 
cento da área). I~utem-se as 
exceções aos .latifúndios. 

E nem teriam os pequenos e 
médios agropecuaristas condi
ções de efetuar grandes 
desf1orestamentos. Por primei
ro~ pelo alto custo financeiro 
do desmatamento (a derrubada 
de um hectare vale mais do que 
a terra). Por segundo. pela 
fa1ta de mão-de-obra para cul
tivar a área ou plantar e ze
lar da pastagem (o lavrador ou 
pecuarista tem que contar com 
a mão-de-obra familiar ou de· 
um ou outro empregado, ou por
centeiro, ou meeiro). Por ter
ceiro, pelo nenhum, ou míntmo, 
ou demorado retorno financeiro 
do empreendimento. 

Além disto, a T1o~esta amazó
nica ensinou aos emigrantes 
que o seu desmatamento, sem o 
imediato e contínuo aproveita
mento, é financeiramente 
desastroso. A área não zelada, 
seja de cultivo ou de pasto, 
torna-se rapidamente pragueja
da, onerando, ainda mais, o 
seu reaproveitamento. 

E- por falar em ensino, o cli
ma amazôníco está até hoje a 
exigir dos técnicos agrícolas 
novas práticas para a 
agropecuária. Está, também. a 
cobrar do Incra novos crité
rios de loteamento e de aferi
ção das condições para a titu
lação de lotes rurais. 

2.A No caso do tncra o proje~ 
to de loteamento do Estado não 
observou as vertentes d'água e 
nem as cumeadas das serras. 
Exfstem lotes totalmente 
alaQadiços: outros inteiramen~ 
te sem água. No loteàmento~ 
feito na pranchetª e sem loca
ção no terreno - ao que parece 
-. distríbuiram-se estradas 
rurais, mais conhecid_as como 
''linhas", a cada quatro ou 
cinco quilómetros, dependendo 
do projeto, sem atentar para a 
dificuldade de conservação 
destas inúmeras estradas. 
máxime no perfodo c.huvoso. E 
óbvio que nenhum municlpio- e 
nem mesmo o Estado - possui 
meios para manter as estradas 
jã abertas em condições satis
fatórias de tráfego. Imagine
se se todas as linhas forem 
abertas ou se as parcialmente 
abertas, sejam-no totalmente. 
Serão milhares de quilómetros 
de estradas a conserva~. Isto 
sem falar nas obras de arte, 
posto que as linhas. por serem 
retas, cortam, às vezes, o 
mesmo igarapé, riacho, côrrego 
ou rio, por mais de uma vez. 
Como conservar e com que 
recursos? O Estado e os muni
cfpios, em colaboração com o 

I 
~ 
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Incra, devem reformular o sis
tema viário. tornando-o efi
ciente, satisfatório e menos 
oneroso~ 

Por outro lado, outros crité
rios para titulação de lotes 
rurais devem ser adotados. Se, 
na tentativa de fixação do ho
mem à terra, a ex1géncia de 
derrubada de parte do lote ru
ral como prova da posse da 
área foi válida de início, 
este costume tornou-se nocivo 
com o decorrer dos anos. As 
áreas desmatadas e não culti
vadas (que não são poucas) 
tornaram-se imensas capoeiras, 
cheias de pragas. inviabili
zando o seu reaproveitamento. 
o caminho correto é fazer va
ler a condição resolutiva do 
título de dom1nio. se inadim
plidas as estipulações. 

2~8 A questão das técnicas 
agrícolas é, ainda, mais 
dolorosa. Dolorosa porque os 
emigrantes depararam com um 
clima desconhecido e vêm a
prendendo, às suas próprias 
custas. como, quando e o que 
plantar nesta região. Não se 
criou - do arroz à seringa -
nenhuma semente adaptada a 
ela. o arroz "ajoelha"; o fei
jão "mela"; o milho "embucha 11

; 

o café "arde"; o capim seca; a 
seringa envareta; o cacau tem 
a vassoura de bruxa etc. 

Por demais. há grande varie
dade de solo numa mesma pro
priedade; a correção da terra 
é impraticável pela falta e/ou 
alto custo do calcário; os a
dubos qufmicos estão com pre
ços inacessfveis; adubos orgâ
nicos não são aproveitados; a 
mão-de-obra está escassa; não 
existem maquinários agrícolas 
disponfveis para alugar: para 
comprar, os preços desencora
jam; as cooperativas. quando 
existem, são fracas; os silos 
e armazéns são poucos e aca
nhados etc. 

2.C Não é estranhável que, 
neste contexto, os agropecua
ristas lançassem mão do me1o 
mais fácil para erradicar as 
capoeiras e pastos pragueja
dos. As queimadas substituem o 
veneno. o tratar, a foice e a 
mão-de-obra. 

Atividade perigosa. por maio
res precauções que sejam ado
tadas, deve ser res_tr i ngi da ao 
máximo. As permissões depende
riam de efetiva vistoria téc
nica no local, para a análise, 
inclusive, da sua conveniên
cia, necessidade e previsão de 
riscos. Isto porque. somente 
uma fagulha. levada pelo ven
to. ROderá causar danos 
irreparáveis ao próprio autor 
da queimada. aos seus v_izinhos 
e/ou às matas circunvizinhas. 

3. o gari~~o é efetivamente a 
indústria que fere a_ ecologia. 
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Provoca o desmatamento da área 
garimpe\ra e torna o solO pra
ticamente irrecuperável pelo 
remeximento. Normalmente. po
lui as vertentes d'água 
adjacentes. Quando praticado 
em córregos e rios a poluição 
é di reta. .-:-;. 

o garimpo não é indústria de 
assentamento. Pela sua própria 
natureza é nômade. As pessoas 
- jurídicas ou ffsicas - per
manecem no 1ocal, enquanto há 
produtividade bastante ou até 
que surja área melhor. São 
errantes. 

Por estes motivos. causam 
transtornos sociais por onde 
passam. Não deixam, também, de 
trazer benefícios. como a mai
or arrecadacão de impostos e a 
maior circuiação de dinheiro. 

Todavia, se sopesados os re
sultados. é provável que os 
custos sociais superem os be
nefícios oriundos do garimpo. 

Ainda mais que pouca é a fis
calização fiscal. A fisca11za
çãq ecológica é praticamente 
nenhuma, resumindo-se em pro
jetas que não são executados 
ou são efetivados de qualquer 
maneira. 

A atividade garimpeira. quan
do autorizada, deve sofrer ri
gorosa fiscalização do Estado 
desde antes de sua implantação 
e até o seu término. o Estado 
deve criar mecanismos de arre
cadação gue lhe permita recu
perar a area devastada. por 
ser quase impossível a recupe
ração pelos predadores, que 
hoJe estão aqui e amanhã 
acolá. 

O Estado não deve permitir, 
sob qualquer pretexto, que se 
inicie qualquer atividade de 
garimpo, seja por pessoas fí
sicas_ ou jurídicas. s_eja ma: 
nual ou mecanizada, Sem que 
efetívamente estejam implanta
dos, anteriormente à lavra, os 
projetas 9htipoluentes. 

4. É o rel"at6rio qué fazemos 
e as conclusões a que chega
mos, para as devidas aprecia
ções. 

AriqUemes. 15 de agosto de 
1990. - os relatores. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Não há mais oradores 
inscritos .. 

A Presidência des1gna para a 
sessão ordinária de amanhã. às 
14 horas e 30 mlnutos. a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO 
_LEGISLATIVO NSl. 38, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 376, e, do 

Regimento Interno) 

Discussão. em turno único do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 38? de 1990 (nS~.'133/89, na 
Camara dos Deputados). que a
prova o texto do Acordo de Co
operação Cultural entre o Go
verno da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Repú
blica Popular de Moçambique, 
celebrado em Maputo, em 1~ de 
junho de 1989 (dependendo de 
parecer). 

2 

PROJETO DE LEI DO Df 
N~ 58, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336. c, do 

Regimento Interno) 

Discussão. em turno único. do 
Projeto de Lei do DF n~ 58, de 
_1990. de in'iciativa do Tribu
nal de Contas do Distrito Fe
deral, que autoriza a reestru
turação dos Serviços Auxilia
res do Tribuna1 de Contas do 
Distrito Federal, e dá outras 
providências (dependendo de 
parecer). 

3 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.S~. 46, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c. do 

Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do 
Projeto de Resolução n~ 46, de 
1990. de autoria do Senador 
Fernando Henrigue Cardoso, que 
altera a redaçao do art. 15 da 
Resolução do Senado Federal nS~. 
96, de 1 989, que _dispõe sobre 
limites globais para as opera
ções de çréOi to externo e_. in
terno da União, de suas autar
quias e demais ent i.dades con
troladas pelo Poder Público 
Federal e estabelece limites e 
condições para a concessão da 
garantia da União em operações 
de crédito externo e interno 
(dependendo de parecer). 

4 

Votação. em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição nS~. 3, de 1989, de au
toria do Senador Marco Maciel 
e outros -senhores Senadores, 
que acrescenta parágrafo ao 
art. 159 e altera a redação do 
1nciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

5 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição nS~. 5, de 1989, dê au
toria do Senador Nelson car
neiro e outros Senhores ·sena-
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dores, que dispõe sobre a re- Constitucionais Transitórias 
muneracão dos deputados esta- da Constituição Federal. 
duais e dos vereadores. 

6 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 6, de 1989, de au
toria do Senador Marcos Men
donça e outros 24 Senhores Se
nadores, que acrescenta artigo 
ao texto constitucional pre
vendo a criação e definíndo a 
competéncía do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

7 

Votação. em P!':'_imeirÇI turno, 
da Proposta de Emenda a Cons
tituição n~ 1, de 1990, de au
toria do Senador Márcio Lacer
da e outros Senhores Senado
res. que acrescenta dispositi
vos ao Ato das Disposições 

8 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 2, DE 1990 

(lnclufda eru Ordem do Dia nos 
termos do art. asa. § 2~. 

do Regimento Inter~o) 

Discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição nR 2. de 19SO. de au
toria do Senador Mata-Machado 
e outros Senhores Senadores, 
que suspende a aplicação do 
art. 62 e altera o§ 2~ do 
art. 64 da Constituição Fede
ral. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) Está encerrada a 
sessão. 
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(Levanta-se a sessão às 
18 ho~as e 20 minutos.) 

PORTARIA NO 024, OE 1990 

O Primeiro Secretário do Se
nado federal, no uso de suas 
atribuições regulamentares. e 
tendo em vista o que consta do 
Processo n~ 012273/90-2. 

Resolve: 

Aplicar ao servidor FRANCISCO 
ANTONIO CAVALCANTI CAMPOS, A
nalista Legislativo, matr1cula 
nA 2.899, a eena diSCiplinar 
de Repreensao, por violar o 
disposto no art. 547, I, e de 
acordo com o art. 558. II. do 
Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, 

Senado Federal, 9 de outubro 
de 1990. Senador Mendes 
Canale. Primeiro Secretário. 
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ANO XLV- N° 142 SEXTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 1990 BRASfUA-DF 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da 
Constituição, e eu, Nelsor Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 32, DE 1990 

Aprova o texto do Acordo. por Troca de Notas. sobre Concessão de um 
EmpréStimo pele Uapão, nos ~ermos do Plàno de Reciclagem Financeira, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasfl e o Governo do Uapão, em 
Brasilia, a 10 de novembro de 1989. 

Art. 1~ É aprovado o texto do Acordo, por Troca de Notas. sobre Concessão de um 
Empréstimo pelo ~apão, nos termos do Plano de Reciclagem Financeira, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o poverno do Uapão, em Brasil ia. a 10 de no
vembro de 1989 . 

Parágrafo único~ Quaisquer ates ou ajustes 
revisão ou modificação do presente documento são 
Nacional. 

complementares de que possa resultar a 
sujeitos à aprovação do Congresso 

Art. _2.Q. 
brasileiros e o 
Senado Federa 1 , 

Cada um dos acordos de emprést1mo a serem firmados entre os mutuários 
Fundo de Cooperação Econôm1ca Ultramar1na são sujeitos à aprovação do 
nos termos do inciso v, do art. 52, da Constituição Federal. 

Art. 3~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 25 de outubro de 1990- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Em 10 de novembro de 1989 

DAI/DPF/DAOC-II/265/EFIN-LOO
N11 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar rece
bimento da Nota de Vossa Exce
lência desta data, cujo teor é 
o seguinte: 

"Excelência, 

Tenho a honra de confirmar os 
seguintes entendimentos recen
temente alcançados entre os 
representantes_do Governo do 
~apão e do Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil, com 
relação a um empréstimo a ser 
concedido pelo Japão nos ter-

mos do Plano de Reciclagem Fi·
nanceira. com vistas a forta
lecer as relações amistosas e 
a cooper.a~o económica entre 
os dois pafses: 

1. Um empréstimo em iênes ja
poneses, até o montante de 
sessenta e quatro bilhões e 
cinqüenta e sete milhões de 
iêne~ (Y 64.057.000.000) (do
ravante denominado 11 0 E.mprés
t i mo" ) , será concedi do ao Go
verno da República Federativa 
do Brasil. ao Estado de Minas 
Gerais, às Centrais Elétricas 
de Goiás S.A. - CELG e à Em
presa de ~ortos do Brasil S.A 
- PORTOBRAS {doravante denomi
nados 11 05 Mutuários Brasilei
ros") pelo Fundo de Cooperação 
Económica Ultramarina (dera-

vante denominado "o Fundo"). 
de acordo com as leis e os re
gulamentos japoneses per.tinen
tes, para a implementação dos 
projetas relacionados na Lista 
em Anexo (doravante denominada 
"a Lista"), de acordo com a 
alocação especificada na Lista 
para cada projeto. 

2. (1) O Empréstimo será tor
nado disponível mediante acor
dos de empréstimo a serem fir
mados entre os Mutuários Bra
sileiros e o Fundo. Os termos 
e as condições do Empréstimo, 
assim como os procedimentos 
para sua utilização~ serão re
gidos pelos respectivos acor~ 
dos de empréstimo, que conte
rão. inter alia, os segui n
tes princípios: 

---- ------------------------,----· 



6106 Outubro de 1990 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Fedenl 
AGACIEL DA Slt.VA MAIA 
Oiretor Executivo. 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
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EXPEDIENTE 
CEIIITIIO 011-tÁCO DO._ FEDERAL 

DIA.oDOCOMa!IESSO"'I
'mpresso sob • i'flponsabd~ da ~ do Sc...to Fedet'• 

ASSINATURAS 

Sem c~ .... ,. ···--···········------·---------·-

Sexta-feirll 26 

A.ORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretór Adi.unto T._.,:2.~. 

(a) 
será 
após 
sete 

o prazo de 
de dezoito 
um prazo de 

(7) anos, 

amortização 
(18) anos. 
carencia de 

(b) a taxa de juros será de 
quatro (4,0) por cento ao ano. 
Entretanto, quando parte do 
empréstimo for destacada para 
cobrir pagamentos a consulto
res. então a taxa de juros 
aplicáve1 a essa parcela será 
de três e um quarto (3.25) por 
cento ao ano; 

(c) o período de desembolso 
será de sete (7) anos para o 
Projeto n~ 1 da Lista. de oito 
(8) anoS para o Projeto de 
n~2.· e de·seis (6) anos para 
os Projetas de n~s S e 4 da 
Hsta, a partir da data de en
trada em vigo~ do referido a
cordo de empréstimo. 

(2) Cada um dos acordos de 
empréstimo mencionados nq 
subparágrafo (1) acima sera 
firmado após o Fundo se consi
derar satisfeito com relação à 
viabilidade do projeto a que 
se refere o acordo de emprés
timo. 

(3) o perlodo de desembolso 
mencionado no ·subparágrafo (1) 
(c) acima poderá ser estendido 
mediante a concordância das 
autoridades interessadas dos 
dois Governos. 

3. A República Federativa do 
Brasil garantirá a amortização 
do principal dos empréstimos 
concedidos para os Projetes de 
números 2, 3 e 4 da lista, as
sim como o pagamento de juros 
a eles relativos. 

4. (1) O empréstimo para os 
Projetes de números-1, 3 e 4 
da lista e parte do empréstimo 
concedido para o Projeto de 
número 2 estarão disponíveis 
para cobrir pagamentos a serem 
efetuados pelas agências exe
cutoras brasileiras aos forne
cedores. aos empreiteiros e/ou 
a consultores de pafses-fonte 
elegfveis, em conformidade com 
os contratos que tenham sido 

ou venham a ser firmados. e 
que regem a compra de grodutos 
e/ou serviços necessários à 
implantação dos projetes men
cionados no § 1. desde que 
ta1s compras sejam efetuadas 
nos países-fonte elegíveis e 
se refiram a produtos fabrica
dos por esses pafses ou a ser
viços por eles fornecidos. 

(2) Parte do empréstimo para 
o Projeto n~ 2 da lista. até o 
montante de sete bilhões. cen
to e dezassete milhões de iê
nes (V 7.117.000.000), estará 
disponível para cobrir crédi
tos a serem concedidos pelo 
Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais aos submutuários. 
para uso no desenvolvimento da 
produção agrícola. 

(~) A inclusão de pafses na 
relação de fontes elegfveis 
menc1onada no subparágrafo (1 ~ 
acima, será objeto de acordo 
entre as autoridades interes
sadas dos dois Governos. 

(4) Parte do empréstimo 
poderá ser usada para cobrir 
despesas e1eglveis, em moeda 
local, que sejam necessárias à 
implementação dos projetes 
mencionados no § 1. 

·s. O Governo da República Fe
derativa do Bras i_ 1 garanti rã 
que a aquisição dos produtos 
e/ou serviços mencionados no 
subparágrafo (1) do § 4 
obedecerá às normas de aquisi
ção do Fundo. que estabele
cem, inter alia, os procedi
mentos de licitação interna
cional a serem seguidos, exce
to quando tais normas forem 
julgadas inaplicáveis ou ina
dequadas. 

6. o Governo da República Fe
derativa do Brasil isen~rá o 
Fundo de todos os impostos ou. 
taxas cobrados. na República 
Federativa do Brasil, com re
lação ao empréstimo e aos ju
ros dele decorrentes. 

7. Com relação ao transporte 
de produtos adquiridos nos 

termos do empréstimo. os dois 
Governos se com~rometem a res
peftar os princípios .da compe
tição livre e justa entre as 
empresas de navegação dos dois 
pafses. 

8. Os cidadãos japonezes cu
jos serviços possam vir a ser 
necessários na República Fede
rativa do Brasil, no contexto 
do fornecimento de produtos 
e/ou serviços mencionados no 
subparágrafo (1) do§ 4, terão 
todas as facilidades 
necessárias à sua entrada e 
permanência na República Fede
rativa do Brasil, para o de
sempenho de suas atividades. 

9. O Governo da República Fe
derativa do Brasil tomará as 
providências necessárias para 
garanti r que: 

(a) os recursos do empréstimo 
serão usados de forma adequada 
e exclusivamente nos projetes 
relacionados na lista; e 

(b) as instalações construí
das no âmbito do empréstimo 
serão mantidas e usadas conve
nientemente. para os fins es
tabelecidos nesses entendimen
tos. 

10. o Governo da República 
Federativa do Brasil deverá, 
quando assim for solicitadg, 
fornecer ao Governo do Japao 
as informações e os cronogra
mas relativos à evolução da 
implementação dos projetes 
mencionados no § 1. 

11. Os dois Governos manterão 
consultas guando.surgfr qual
quer questao ligada aos enten
dimentos já citados. 

Tenho igualmente a honra de 
propor que esta Nota e a N2t~ 
de resposta de Vossa Excelen
cia confirmando o acima expos
to, em nome do Governo da ~e
pública Federativa do Bras11, 
passem a constituir Acordo en
tre os .dois Governos. o qual 
entrará em vigor na data de 
recebimento. pelo Governo do 
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~apão. da notificação escrita 
do Governo da Repúb1·,ca Fede
~ativa do Brasil, informando 
se terem completado as provi
dências internas necessárias 
para a entrada em vigor do re
ferido Acordo. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência 
meus protestos da mais elevada 
estima e cons1d~ração. 

(a) Harunori Kaya 

Lista 
1. Projetas de Ir~igação no 

Nordeste 

2. Projeto de Irrigação de 
~alba (Il) 
3. Projeto de Eletrificação 

Rural do Estado de Goiás 
4. Projeto de Desenvolvimento. 

do Porto de Santos 

7.596 
14.740 
12.832 
28.889" 

2. A propóstto, tenho a honra 
de cOnfirmar. em nome do meu 
Govern~~ que o acima eXQosto é 
também o entendimento do Go
verno brasileiro, e de concor-
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dar c9m gue a Nota de Vossa 
Excelenc1a e esta Nota consti
tuam um Acordo entre os dois 
Govern~sy o qual entrará em 
vigor a data do recebimento 
pelo Governo do Japão. da no: 
ti ficação escrita~ por · parte 
do Governo da Rep~blica Fede
rativa do Brasil, de que se 
cumpriram as formalidades in
ternas necessárias à sua 
vigência. 
Aproveito a oportunidade para 

renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha mais alta 
consideração. 

(a) Paulo Tarso Flecha de 
Lima 

Faço saber que o congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso Í, da 
constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Ng 33, DE 1990 

Aprova o texto da Convenção nQ 147, da Organização lnternacion~1 do 
Trabalho - OIT sobre Normas Mfnimas da Marinha Mercante, adotada em Genebra. 
em 1976. durante a S2il Sessão da Conferência Internacional do TrabalhO. 

Art. 1~ É aprovado o~texto da Convenção n~ 147 da O~ganização Internacional do 
Trabalho- OlT, sobre Normas Mínimas da Marinha Me~cante, adotada em Genebra. em 1976, 
du~ante a 62~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. 

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

Senado Federal, 25 de outubro de 1990.- Senador Nelson carneiro, Pres1dente. 

CONVENÇÃO Ng 147 

CO~VENÇÃO RELATIVA ÀS NORMAS 
M!NIMAS A SEREM OBSERVADAS 

NOS NAVIOS MERCANTES 

A Conferência Geral da Orga
nização Internacional do 
Trabalho. Convocada em Genebra 
pelo Conselho de Administração 
da Repartição Internacional do 
Trabalho e tendo-se reunido 
naquela cidade em 13 de outu
bro de 1976~ em sua sexagésima 
segunda sessão; 

Lembrando as disposições da 
Recomendação sobre a Contrata
ção dos Marítimos (navios 
estrangeiros). 1958. e da Re
comendação sobre as Condições 
de Vida. Trabalho e Segurança 
dos Marítimos, 1958; 

Após ter decidido adotar di
versas propostas.relativas aos 
navios em que prevalecem con
dições inferiores às normas, 
especialmente àqueles que es
tão matriculados sob bandeira 
de cortesia, questão essa que 
constitui o quinto item da a
genda da sessão; 

Após ter decidido que essas 
propostas concretizar-se-iam 
na forma de uma convenção in
ternacional, adota, neste vi~ 
gésimo nono dia do mês de ou
tubro do ano de mil e novecen
tos e setenta e seis a con
venção abaixo, que será deno
minada Convenção sobre a Mari-

nha Mercante (normas mínimas) 
1976. 

ARTIGO 1.2 

1. Rêssalvando as disposições 
em contrário que se encontram 
neste artigo, a presente Con
venção se aplica a todo navio 
marftimo, de propriedade pú
blica ou particular, destina
do, para fins comerciais, ao 
transporte de mercadorias o~ 
de passageiros ou utilizado 
para out~os fins comerciais. 

2. A legislação nacional 
determinará quando um navio 
será considerado navio maríti
m-o p.::rra os fins da presente 
Convenção. 

.3. A presente Convenção se 
aplica aos rebocadores do mar. 

4. A presente convenção não 
se aplica: 

a) aos navios nos quais a 
vela é o principal meio de 
propulsão. quer sejam ou não 
equipados com máquina auxili
ar; 

b) aos navios que se dedicam 
à pesca. caça da baleia ou o
peraçqes similares; 

c) aos nav1os de pequeno ca
lado nem aos nav1os tais como 
as plataformas de foragem e 
exploração quando nao forem 
utilizadas para a navegação; a 
decisão relativa aos navios 

que são mencionados pelo pre
sente dispositivo será tomada 
pela autoridade competente de 
cada pais, em consulta com as 
mais representantivas organi-
2ações dos armadores e dos 
maritimos. 

54 Nenhum dispositivo da p~e
sente Convenção deverá ser 
considerado como alargando a 
área de aplicação das Conven
ções discriminadas no anexo à 
presente Convenção ou de qual
quer das disposições dessas4 

ARTIGO 2.a 

Todo Membro que ratificar a 
presente Convenção se compro
mete a: 

a) promulgar uma legislação 
~elativa aos navios matricula
dos em seu território e que se 
l'"'efira a: 

i) as normas de segurança, 
inclusive as que se referem à 
competência da t~ipulação, du
ração do trabalho e seu. efeti
vo a fim de resguardar a v1da 
humana a bordo dos navios; 

ii) um regime adequado de 
previdência social; 

ii1) as condições de emprego 
a bordo e os arranjos relati
vos à vida a bordo, na medida 
em que, em sua opinião. não 
estão protegidos por conven
ções co1etivas ou determinadas 
por tribunais competentes de 

I'' 

I 
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modo a que vincule da mesma 
maneira os armadores e os ma
rítimos interessados, e veri
ficar que as disposições de 
tal legislação equivalem, em 
seu conjunto, às convenções ou 
aos artigos de convenções aos 
quais é feita referência no 
anexo à presente Convenção, na 
medida em que o Membro não ti
ver obrigação de aplicar as 
referidas convenções: 

b) exercer efetivamente sua 
jurisdição ou controle nos na
vios matriculados em seu ter
ritório no que se refira a: 

i) normas de segurança, in
clusive às que se referem à 
comeetência da tripulação, du
raçao do trabalho e seus efe
tivos. prescritos pela legis
lação nacional; 

ii) a implementação do regime 
de previdência social prescri
to pela legislação nacional; 

iii) as condições de emprego 
a bordo e os arranjos relati
vos à vida a bordo prescritos 
pela legislação nacional ou 
determinados por tribunais 
competentes de modo a que vin
culem do mesmo modo os armado
res e os marftimos interessa
dos: 

C) verificar que medidas que 
visem assegurar um controle 
eficiente das outras condições 
de emprego a bordo e outros 
arranjos relativos à vida a 
bordo sejam, quando o Membro 
n~o exercer jurisdição efeti
va. acordados entre os armado
res ou suas organizações e or
ganizações de marítimos cons
tituídas de acordo com as dis
posições fundamentais da Con
venção sobre a Liberdade e 
Proteção do Direito Sindical, 
1948, e da Convenção sobre o 
Direito de OrganizaÇão e Nego
ciação Coletiva, 1949; 

d) fazer com que: 

i) existam procedimentos ade
quados, submetidos à supervi
são geral da autoridade compe-
tente e que dêem seqüência, 
eventualmente. a consultas 
tr1partites entre essa autori
dade e as organizações repre
sentativas de armadores e ma
rítimos. referentes ao recru
tamento dos maritimos em na
vios matriculados em seu ter
ritório bem como ao exame das 
queixas depositadas sobre esse 
assunto; 

ii) existam procedimentos a
dequados, submetidos à super
visão gera1 da autoridade com
petente e que dêem seqüéncia, 
eventualmente, a consultas 
tripartites entre essa autori
dade e as organizações repre
sentantivas de armadores e ma~ 
rftimos referentes ao exame de 
toda queixa relativa à contra-
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tação, em seu ter ri t-ório. de 
marítimos estrangeiros em na
vios matriculados num país es
trangeiro, sejam transmitidas 
rapidamente pela autoridade 
competente à autoridade compe
tente do pafs em que está ma
triculado o navio. com cópia 
para o Diretor-Geral da Repar
tição Internacional do Traba-
lho; · 

e) fazer com que os marítimos 
contratados em navios matricu
lados em seu território sejam 
convenientemente qualificados 
ou treinados eara as funções 
para as quais sao recrutados. 
levando em conta a Recomenda
ção sobre a Formação Profis
sional dos Marítimos, 1970; 

f) verificar. mediante inspe
ções ou outros meios adequados 
que os navios matriculados em 
seu território estejam confor
mes com as convenções interna
cionais do trabalho aplicáveis 
e vigentes que ratificaram, a 
leQislação exigida pela 
al1nea a) deste artigo e, na 
medida em que, tendo em vista 
a legislação nacional. for 
considerado conveniente às 
convenções co1etivas; 

g) abrir inquérito oficlal 
sobre todos os acidentes marí
timos graves em que estejam 
implicados navios matriculados 
em seu próprio te~ritório. es
pecialmente quando tiver havi
do ferimento ou perda de vida 
humana. devendo· o relatório 
final desse inquérito normal-
mente ser· tornado público. 

ARTIGO 3.$l 

Todo Membro que tiver ratifi
cado a presente Convenção 
informará seus nacionais, na 
medida do possivel, dos pro
blemas que podem resultar de 
uma contratação em navio ma
triculado em um Estado que não 
tenha ratificado a referida 
ÇQnvenção, até que tenha ad
quirido a convicção de que 
normas equivalentes àguelas 
fixadas po~ esta Convençao es
tejam sendo aplicadas. As me
didas tomadas para esses fins 
pelo Estado que ratificar a 
presente Convenção não deverão 
estar em contradição com o 
princípfo de! livre circulação 
dos trabalhadores estipulado 
pelos tratados aos Quais esses 
dois Estados podem se~ partes. 

ARTIGO 4,g, 

1. Se um Membro, que .tiver 
ratificado a presente conven
ção e no porto do qual um na
vio faz escala no decurso nor
mal de suas atividades ou por 
razão inerente à sua explica
ção, receber uma queixa ou ad
quirir a prova de que esse na
vio não está de acordo com as 
normas que se encontram na 
presente Convenção, após a en-

trada em ViQor dessa Conven
çao,. podera enviar um re1ató
r1o#ao gov~rno do país em que 
esta matr1cul~do o navio, com 
cópia para o 01retor Geral da 
Repartição Internacional do 
Trabalryo, e tomar as medidas 
necessar1as para retificar 
toda situação a bordo que se 
constitua claramente em perigo 
para a segurança e a saúde. 

2. Ao tomar tais medidas, o 
Membro deverá informar imedia
tamente o representante marí
timo, consular ou diplomático 
mais próximo do Estado da ban
deira e solicitar a presenç~ 
desse representante se possl
vel. Não deverá reter ou re
tardar indevidamente o navio. 

3. Para os fins do presente 
artigo, entende-se por "que1-
xa11 toda informação apresenta
da por um membro da tripula
ção, um órgão profissional, 
uma associação, um sindicato 
ou, de modo geral. qualque~ 
pessoa tendo interesse na se
gurança do navio. inclusive 
sob o aspecto de r1scos rela
tivos à segurança e saúde da 
t~ipulação. 

ARTIGO 5.$l 

i . A presente Convenção está 
aberta a ratificação dos ·Mem
bros que são partes nos ins
trumentos internacionais dis
criminados abaixo ou, no que 
se refere aos mencionados na 
alínea c), que tiverem aplica
do as disposições das mesmas: 

a) a Convenção Internacional 
para a Salvaguarda da Vida Hu
mana no Mar. 1960, ou a Con
venção Internacional para a 
Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar, 1974, ou toda Convenção 
que revise essas duas Conven
ções; 

b) a 
sobre 
1966. 
revise; 

Convenção Internacional 
as Linhas de Carga, 
ou toda Convenção que a 

c) as normas internacionais 
para prevenir as abordagens no 
mar, de 1960. ou a Convenção 
sobre as Normas Internacionais 
para prevenir as abordagens no 
mar, 1972. ou toda Convençao 
que revise esses instrumentos 
internacionais. 

2. A presente Convenção está, 
outrossim. aberta à ratifica
ção de todo Membro que se com
prometa. por ocaslão da refe
rida ratificação. a satisfazer 
as condições as quais seja su
bordinada a ratificaçao no 
parágrafo anterior e que ainda 
não as preencha. 

3. As ratificações formais da 
presente ConvenÇão serão comu
nicadas ao Diretor-Gera1 da 
Repartição Internacional do 

·-----~,~~-'~ --- """ 

1 
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Trabalho. e por aquele regis
tradas. 

ARTIGO 6SI. 

1. A presente Convenção vin
culará apenas os Membros da 
Organização Internacional do 
Trabalho cuja ratificação ti
ver sido registrada pelo Oire
tor-Gera1. 
2. A Convenção entrará em vi

~or doze meses após a data em~ 
que tiverem sido registradas 
as ratificações de pelo menos 
dez Membros cuja tonelagem 
bruta some conjuntamente 25 
por cento da frota mercante 
mundial. 
3. Posteriormente. essa Con

venção entrará em vigor, para 
cada Membro. doze meses após a 
data em que sua rat1ficação 
tiver sido registrada. 

ARTIGO 7~ 

1. Todo Membro que tenha ra
tifica~q esta Conv~nção poderá 
denuncla-lo no termino de um 
periodo de dez anos. a partir 
da data em que tenha entrado 
inicialmente em vigor, median
te uma comuhicação formal, 
para seu registro, ao Diretor
Geral da Repartição Interna
cional do Trabalho. A denúncia 
p~o~uzl~á efeito somente um 
ano após a data em que tena 
sido registrada. 
2. Todo Membro que tenha ra

tificado a presente Convenção 
e QUe. ·no prazo de um ano após 
o término do período de dez 
anos mencionado no parágrafo 
anterior~ não teriha feito uso 
do direito de denúncia previs-

to neste artigo, ficará obri
gado_ durante <um-novo per-iodo 
de dez anos e em seguida 
poderá denunciar a presente 
Convenção no término de cada 
período de ~ez anos. nas con
dições previstas neste artigo. 

ARTIGO 8~ 

1. O Diretor-Geral da Repar
tição Internacional do Traba
lho notificará a todos os Mem
bros da Organização Interna
cional do Trabalho. o registro 
de todas as ratificações. de
clarações e denúncias que lhe 
tenham sido comunicadas pelos 
Membros da Organização. 

2. Quando tiverem sido cum
pridas as condiiões enunciadas 
no paráQrafo 2 do Artigo 6~. 
o Diretor-Gera1 chamará a a
tenção de todos os Membros da 
Organização sobre a data em 
que entrará em vigor a presen
te Convenção. 

ARTIGO g-'l 
O Diretor-Geral da Repartição 

Internacional do Trabalho 
comunicará ao Secretário Geral 
das Nações Unidas. para os 
fins do registro e de acordo 
com o artigo 102 da Carta das 
Nações Unidas, uma informação 
completa sobre todas as rati
f1Cações. declarações e docu
mentos de denúncia que tenha 
registrado de acordo com os 
artigos anteriores. 

Cada 
sário, 
tração 
c'iona1 

ARTIGO 1 O 
Vez que o julgar neces
o Conselho de Adminls
da Repartição Interna

do Trabalho apresentará 
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à Conferência uma comunicação 
formal sobre a aplicação da 
Convenção, e considerará a 
conveniência de incluir na a
genda da Conferência a questão 
de sua revisão total ou par
cial. 

ARTIGO 11 

1. No caso em que a Conferên
cia adote uma nova convencão 
que implique uma revisão total 
ou parc1a1 da presente. e a 
menos que a nova convenção 
corytenha disposições em con
trar'io: 

a) a ratificação, por um Mem
bro, da Revisão da Convenção, 
implicará, ipso jure, a denún
cia imediata desta Convenção 
não obstante as disposições 
contidas no Artigo 7SI., sempre 
que a nova Revisão da Conven
ção tenha entrado em vigor; 

b) a parti r da da.ta em que 
entre em vi9or a nova Revisão 
da Convençao, a presente Con
venção deixará de estar aberta 
à ratificação dos Membros. 

2. Esta Convenção continuará 
em vigor em todo caso. em sua 
forma e conteúdo atuais, para 
os Membros que a tenham rati
ficado e não ratifiquem aRe
visão da Convenção. 

ARTIGO 12 

As versões inglesa e francesa 
do texto desta Concenção são 
igualmente autênticas. 

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 NO 34, DE 1990 

Aprova os textos do Acordo de Cooperação Científica Técnica e ,Tecno
lógica e do Protocolo Complementar ao Acordo de cooperação éientífica, Técni
ca e Tecnológica. celebrados em Maputo, em 1Q de junho de 1989, entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de 
MoçambiCIUe. 

Art. 1SI. São aprovados os textos do Acordo de Cooperação Cientffica. Técnica e 
Tecnológica e do Protocolo Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, Técnica e 
Tecnológica, celebrados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular de Moçambique, em Maputo, em 1~ de junho de 1989. 

Parágrafo único. São ·sujeitos â aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos 
que possam ~esu1tar em revisão do referido Acordo. 

Art. 2~ éste decreto legislativo entra em vigo~ na data de sua publicação. 

Senado Federal. 25 de outubro de 1990- Senador Nelson Carne!~. Presidente. 

o Governo da República Popu
lar de Moçambi_que 
(doravante denominadOs "Par

tes Contratantes"), 

ACORDO DE COO~ERAÇAO 
CIE~TÍFICA, TECNICA E 

TECNOLQGICA ENTRE O GOVERNO 
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO 

BRASI~ E O GOVERNO DA 
RE~UBCTCÃ- p-õPüLÃR ·oesej osos del reforçar e ~..-· _ 

DE MOÇAMBIQUE fundar a cooperação cientifi-
ca. técnica e tecnológica e

o Gove~no da República Fede- -xistente entre os dois países; 
rativa do arasil e T~!1dÓ em :-vista os objetivçs 

de Acordo Geral de Cooperação 
firmado em Brasília, em 15 de 
setembro de 1981: 
Dispostos a cOmpartilhar e 

promover~ no espírito do Plano 
de Aç~o de Buenos Aires, as 
capacidades técnico-i,nstitu
cionais, as experiências e os 
conhecimentos existentes nos 
dois países, e 
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Convencidos de que, dessa co
operação. facilitada pela si
militude das condições natu
rais e culturais, auferirão 
vantagens e beneficies mútuos. 

Acordam o seguinte:· 

ARTIGo I 

1. As Partes Contratantes e
laborarão. de comum acordo. 
pro~ramas e projetes de coope
raçao · cientifica, técn1ca e 
tecnológica, que serão execu
tados no contexto do presente 
Acordo, através de Protocolos 
Comp 1 ementares • · 

2. Os Protocolos Complementa
res deverão conter as espec1-
fica,ções dos seguimentes ele
mentos. entre outros:· obj et i
vos a alcançar; atividades a 
desenvolver e seus respectivos 
cronogramas; fontes de finan
ciamento; recursos financei
ros. técnicos e humanos a em
penhar; descrição mfnima dos 
perfis dos recursos humanos a 
serem uti 11zados; ·indicação e 
caracterização com as· estabe
lecidas neste Acordo, a serem 
assumidas pelas Partes Contra
tantes. 

ARTIGO II 

1. Para a implementação deste 
Acordo. as Partes COntratantes 
se comprometem a moOilizar os 
recursos financeiros, técnico
institucionais e humanos ade
QUados e necessários à: 

a) 'identificação. elabo
ração, execucão, acompanha
mento e avaliação dos pro
gramas e projetes; 

b) realização d~ ações de 
~armação em serviço e atra
vés de recursos e estágios 
técniCos especiricados em 
programas e projetes: 

c) preparação e 
bio da informação 
mentação técnica 
tes a programas e 

intercãm
e docu

pertfnen
projetes. 

2. Os programas e projetes a 
serem implementados ao abrigo 
deste Acordo abrangerão espe-
cialmente: · 

a) o apoio ao desenvolvi
mento e à modernização 
institucional; 
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b) a realização conjunta mente especifico a ser oportu
de estudos e trabalhos de namente negociado entre as 
pesquisa e desenvolvimento duas Partes. 
técnico-cientifico; ~ 

c) a promoção de confe-
rências. seminários e 
si~ó~ios; 

d) a -concepção, implanta-
·çã~ e operação de institu
tos· de pesquisa e desenvol
vimento. laboratórios téc
nico-cientf~icos e centros 
de treinamento; 

e) o intercâmbio de in
~ormação e. documentação. 

ARTIGO III 

~s Partes Contratantes pode
rao, sempre que ju1garem con
veniente, solicitar a partici
pação de organismos interna
cionais. governamentais e não
governamentais. nos programas 
e projetes que venham a defi
nir. 

ARTIGO IV 

As Partes contratantes~ se 
assim o desejarem. poderão. no 
~mbito da Comissão Mista Per
manente para cooperação Técni
ca. Econõmtca e C1entffica. 
instituída pelo Acordo Geral 
de Cooperação, de 15 de setem
bro de 1981, criar um Grupo de 
Trabalho de Cooperação Cienti
fica, Técnica ·e Tecnológica, 
que se reunirá uma vez por 
ano~ a ~im de: 

a) avaliar os resultados 
dos programas e pro1etos 
executados e em execuçao; 

b) analisar e propor no
vos programas e projetes; 

c) identificar e propor 
novas áreas prioritárias 
para a realização de pro
gramas e projetas. 

ARTIGO V 

Quanto aos priviléQios a se
rem concedidos aos tecnicos e 
peritos dos dois pafses, bem 
como ao regime de introdução, 
em seus territórios, de equi
pamentos e materiais destina
dos aos projetas executados ao 
abrigo do presente Acordo, o 
assunto será objeto de instru-

ARTIGo VI 

Compete ao Ministério das Re
lações Exteriores. pela Parte 
bras11eira, e ao Ministério de 
Cooperação. pela Parte moçam
bicana. coordenar a aplicação 
do presente Acordo e negociar 
e subscrever os Protocolos 
Complementares definindo os 
programas e projetas dele 
decorrentes. 

ARTIGO VII 

Cada uma das Partes Contra
tantes poderá. em qualquer é
poca. apresentar à outra Par
te, através dos órgãos co~rde
nadores mencionados no Artigo 
VI. propostas de programas e 
projetes. 

ARTIGo VIII 

1. O presente Acordo entrará 
em vigor trinta dias após a 
data da troca dos instrumentos 
de ratificação, a efetuar-se 
na cidade de Maputo_. 

2. O presente Acordo terá um 
periodo de ViQência de c1nco 
anos. prorrogaveis automatica
mente; qualquer das Partes 
contratantes poderá, a qua1-
~uer tempo, notfficar a outra 
de sua intenção de dá-lo ~or 
terminado; neste caso. o tér
mino da vigência se dará ses
senta dias após a recepção da 
respectiva not i fi ~aç.ã_o. 

3. O término da vigência des
te Acordo não afetará os pro
gramas em execução até a sua 
conclusão. salvo se as Partes 
Contratantes convierem de ou
tra forma. 

Feito em Maputo, ao 1~ dia do 
mês de junho do ano de 1989, 
em dois exemplares na língua 
portuguesa. sendo ambos os 
textos autênticos. 

Pelo Governo da República F~
derativa do Brasil.- carlos 
Luiz Coutinho Peres, Embaixa
dor. 

Pelo Governo da República Po
pular de Moçambique. - ~acinte 
soares Veloso, Ministro da 
Cooperação. 
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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 NO 35 '· DE 1990 

Aprova o texto de Ajuste COII{ll ementar entre o Governo da Repúb 1f ca 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai sobre a constitui
ção de um Programa de Cooperação Técnica, assinado em Assunção, em 10 de no
vembro de 1989. 

Art. i~ É aprovado o textp do Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e 6 Governo da República do Paraguai sobre a constituição de um 
Programa de Cooperação Técnica, assinado em Assunção, em 10 de novembro de 1989. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Senado Federal, nos termos do inciso 
V, do art. 52, da Constituição federa1, guaiSquer acordos ou empréstimos a ser'em firma
dos pelo Grupo de Trabalho de Cooperaçao Técnica Sinacionai, mencionado no Ajuste Com-
plementar referido no caput deste a~tigo. · 

Art~ 2~ Esta decreto legislativo entra em vigor na data de sua,p~b1icação. 

Sehado Federal, 25, de outubro de 1990. _Senador Nelson carneiro, Presidente. 

AJU~b~E~~~~5~M~~~8~Li~XRE 0 

PA:~§~i~~~~~~~~Ã~gi~!~~~&?ÇÃO 
DE UM ~80GR~MA DE 

COO~ERAÇAO TECNICA 

o Governo da República Fede
rativa do Brasil e 

O Governo da República do Pa
raguai (doravante denominadoS 
"Partes Contratantes ••), 

Considerando a necessidade. de' 
implementar o Acordo de Coope
ração Técnica. de 27 de outu
br-o de 1987; 

Tendo presente os esforços de 
integração económica, social e 
cultural entre os dois pafses; 

Convencidos da importância de 
estabelece~ mecanismos que 
contribuam para o desenvolvi
mento desse processo a nível 
regional, e 

Conscientes da necessidade de 
executar programas especificas 
que tenham efetiva incidência 
no desenvolvimento económico e 
social dos respectivos paises. 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

1. Com o objetivo de contar 
com um mecanismo permanente de 
programação, as Partes Contra
tantes decidem estabelecer um 
Grupo de Trabalho de Coopera
ção Técnica Sinacional. coor
denado pelos respectivos Mi
nistérios das Relações Exte
rio~es, para a elaboração de 
d~agnósticos globais e setori
a1s representativos das neces
sidades de cooperação técnica 
de ambos os pafses, visando à 

identificação de projetes es
pecificas a serem ·desenvolvi
dos. 

2. A Programação Será de 
caráter bienal, renovável me
diante solicitação dos orga
nismos coordenadores. 

o Grupo de Trabalho será in
tegrado por representantes de 
ambos os Governos. de outras 
autorlCades diretamente rela
cionac:las a temas ·éspeClficos. · 
bem como de organismos técni
cos na c i ena f s • e de represen
tantes do setor p~ivado. · 

ARTIGO II 

1. Na execução do Programa 
SieQal, estimular-se-á, ~uando 
necessário, a participação de 
organismos multilaterais e_ re
gionais de cooperação técnica, 
bem como de instituições de 
terceiros países. · 

2. O Grupo de Trabalho será 
constituído de forma imediata 
à entrapa em vigor do presente 
Ajuste Complementar. para ~la
borar o Programa Bienal .cor
respondente. 

3. ··o Programa-s 1 ena 1 será a
valiado periodicamente, me
diante solicitação das entida
des coordenadoras mencionadaS 
no Artigo I. 

ARTIGO III 

1. O Programa Bienal será e
laborado conjuntamente, em 
consonância com as prioridades 
de ambos os países no âmbito 
de seus respectivos planos e 
estratégias de desenvolvimento 
econõmico e social. 

2. o Programa deverá especi
. ficar objetivos. metas, recur
sos técnicos e financeiros. 

bem como as áreas em ~ue serão 
executados os projetes. 

3. O G~upo de Trabalho deverá 
levar em consideração a impor
tância da execução de projetes 
nacionais de desenvolvimento 
em áreas fronteiriças. e de 
projetas de desenvolvimento 
regional integrado. a nível 
binacional . .' · 

ARTIGO IV 

Cada Parte Contrante noti
ficará a ·outra. por vta 
diplomática. de cumprimento 
dos re~uisitos exigidos por 
sua legislação pertinente para 
a aprovação deste Ajuste Com
plemen~ar, o qual entrará em 
viQor na data da segunda 
notificação. O presen~e Ajuste 
Complementar terá uma- duração 
de 24 (vinte e quatro) meses, 
renováveis por iguais perfo
dos. a menos que uma das Par
tes Contratantes comunique à 
outra, por escrito e com 60 
(sessenta) dias de antecedên
cia. a sua decisão de não 
renová-lo~· · 

O término do presente Ajuste 
Complementar não afetará pro
gramas ~ue já se encontrem em 
execução. 

Feito em Assunção, aos 10 
dias do mês de novembro de 
1989. em dois exemplares ori
ginais, nos idiomas português 
e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente autênticos. 

Pelo Gov~rno da República Fe
derativa do Bras i 1 - Roberto 
de Abreu Sodré. 

Pelo Governo da República do 
Paraguai. - Luiz Maria.Arganã 
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SENADO FEDERAL 
1 - ATA DA 165• SESSÃO, EM 

25 DE OUTUBRO DE 1990 

1.1 ABERTURA 

1.2 EXPEDIENTE 

1 ~2.1 Oficio do Sr. 112 
secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do 
Senado autó~rafo do seguin-
te projeto: · 

- Projeto de Lei da Câmara 
n~ 81, de 1990 (n~ .....••.. 
4.059/89. na Casa de 
origem), que üestabelece as 
diretrizes para os Planos 
de Carrei~a do Serviço Pú
blico Civil da Uniao e dá 
outras providências". 

1.2.2- Pareceres 

Referentes 
matérias: 

às seguintes 

- Projeto de Lei do DF n~ 
48/90. que "altera disposi
tivos das leis que menciona 
e dá outras providências". 

- Projeto de Lei do DF n~ 
57/90, que "cria cargos e
fetivos nos quadros de pes
soal que menciona e dá ou
tras· providências" . 

1.2.3- Requerimento 

- N2 375/90, de pror~oga
ção~ até o dia 15 de dezem
bro do corrente ano, do 
prazo concedido à Comissão 
Parlamentar de I nquer-1 to 
destinada a investigar in
dicias de fraude na impor
tação e· exportação de pro
dutos e insumos farmacêuti
cos por empresas multina
cionais. 

1.2.4- Discursos do ~xpe
diente 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG Ratificando frase 
inseri·da em noticia publi
cada no Jornal de Brasi
l ia de hoje e at~ibuida a 
S. Exa, sob~e projeto de 
resolução que trata da rea
lização de concurso público 
para a Câmara Legislativa 
do Distrito Federal. Porta
ria baixada pelo Minist~o 
da Justiça Jarbas Passari
nho sobre a classificação, 
para efeito indicativo, de 
diversões públicas e de 
programas de rádio e de 
televisão. 

SENADOR CID SABÓIA DE CAR
VALHO - Exoneraç:ão do Mi--

SUMÁRIO 
nistro Bernardo Cfbra1 .. 
Preocupações de S. Ex com 
os acontecimentos na Petro
brás. 

1.2.5- Requerimentos 

- N~ 376/90. de urgência 
para o Projeto de Decreto 
Le~islativo nA 52, de 1990 
(n 240/90, na Câmara dos 
Deputados), que uaprova o 
texto do Convênio Comer
cial, celebrado entre o Go
verno da República redera
tiva do Brasil e o Governo 
da RepOb 1 i ca de Cuba. · em 
Brasília, a 16 de outubro 
de 1989. 

- NR 377/90, de u~gência 
para o Projeto de Lei do 
Senado n,g. 299/89, que "cria 
a Fundação Machado de Assis 
e dá outras providências". 

- N,g_ 378/90. de autoria do 
Senador Mauro Benevides. 
solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado, do ar
tigo publicado, nesta data. 
no jornal O Povo - Fortale
za -CE. de autoria do Su
perintendente da Sudene, 
Adauto Bezerra, intitu1ado 
Finor: mais ~ue nunca, 
iJT1lrescindivel. 

1.2.6- Comunicação da 
Presidência 

- convocação de sessão 
conjunta a realizar-se ho
je, às 18 horas e 30 minu
tos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.2.7- Leitura de Proje
to 

Projeto_ de Resolução n.Q. 
55, de_1990, de autor1a de 
Senador Severo Gomes e ou
tros Senhores Senadores. 
que 11 estabelece condições 
para a renegociação da di
vi da externa bras i 1 eira". 

1.2.8- Comunicação da 
Presidência 

- Prazo para apresentação 
de e~endas ao Projeto de 
Resolução n~ 55/90. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 38, ~de 1990 (n.!l. 
133/89, na Câmara dos 
Deputados), que ''aprova o 
texto do Acordo de Coopera
çã9_ Çul tu r a 1 ent're o Gover
no _da Repúblíca·Federativa 
do Brasil e o Governo da 
República Popular de_Moçam
b1que, celebra~o em Maputo, 

em 1~ de junho de 1989". 
Aprovado após pa~ecer fa
voráve1À da comissão compe
tente. promulgação. 

Projeto de Lei do DF n~ 
58, de 1990, de iniciativa 
do Tribunal de Contas do 
Dis~rito Federal. que 
"au~oriza a reestruturação 
dos Serviços Auxiliares do 
Tribunal de Contas do Dis
trito Federal, e dá outras 
providências". Aprovado o 
projeto com emendas e des
taque supressivo, após pà
receres da comissão compe
tente. tendo os Srs. José 
Paulo Bisol e Cid Sabóia de 
Çarvalho usado da palavra. 
A Comissão Diretora para 
redação final. 

Redação final do Projeto 
de Lei do DF nA 58/90. 
Aprovada. A sanção do Go
vernador do Distr1to Fede
ral. 

Projeto de Resolução n~ 
46, de 1990, de autoria do 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso? que "altera a re
dação do art. 15 da Resolu
ção do Senado Federal n~ 
96. de 1989. que "dispõe 
sobre limites globais para 
as operações de crédito ex
terno e 1nterno da União, 
de suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo 
Poder Público Federal e es
tabelece limites e condi
ções para a concessão da 
garantia da União em opera
ções de crédito externo e 
i_nterno. Aprovado após pa
recer da comissão competen
te. tendo usado da palavra 
o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso. A Comissão Direto
ra para redação final. 

Redação final do Projeto 
de Resol uç~o · n~ 46/90. 
Aprovada. A promulgação. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 3. de 1989, de 
autoria do Senador Marco 
Macie1 e outros Senhores 
Senadores, que "acrescenta 
parágrafo ao art. 159 e al
tera a re~ação do inciso II 
do 'art': +61 Oa Constituição 
Federal". Votação adiada 
po~ falta de quorum. 

P~oposta de Emenda à Cons
tituição n 2 5, de 1989, de 
autoria do Senador Nelson 
ca·rne1 r o e outros SenhOres 
Senadores, que 1'di spõe so
bre a remuneração dos depu
tados estaduais e dos 
vef"eadores". Votação adia
da por falta de quorum. 

. • ! 
j 
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Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 6, de 1989, de 
autoria do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 Senho
res Senadores, que "acres
centa artigo ao texto cons
titucional prevendo a cria
ção e definindo a competên
cia do Conselho Nacional de 
Remuneração Púb 1 i ca" . Vo
tação ad1ada por falta de 
quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 1, de 1990, de 
autor1a do Senador Márcio 
Lacerda e outros Senhores 
Senadores, que ••acrescenta 
dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitarias da Constitui
ção Federa 1" . Votação a
diada por falta de quo
rum. 

PropoSta de Emenda à Cons
tituiyão n~ 2, de 1990. de 
autor1a do Senador Mata
Machado e outros Senhores 
Senadores. que "suspende a 
aplicação do a~t. 62 e al
ter~ o § 2~ do art. 64 da 

A Constituição Federal". Em 
fase de d1scussão (2a ses-
são). , 

1.3.1- Matérias aprecia-
das após a Ordem do Dia 

-Requerimentos n~s 376 e 
377/90. lidos no Expediente 
da presente sessão. Apro
vados. 

1.3.2- Discursos após a 
Ordem do Dia 

SENADOR JAM!L HADDAD 
Desregulamentação da dis
tribuição de combustíveis 
no País. 

SENADOR JOÃO LOBO - Manu
tenção dos incentivos fis
cais para o Nordeste 
FINOR. 

SENADOR MÁRCIO SEREZOSK! 
Saúde dentária no Bras11. 

SENADOR NELSON 
Transcrição de 
Professor Jorge 
pub 1 i cado na 

WEDEKIN 
artigo do 

Boaventura. 
revista 

Veja, sob o título Mau das 
pesquisas. 

SENADOR ODACIR SOARES 
Assassinato do Senador Ola
vo Pires. 

1.3.3·- Comunicação da 
Pres;dência 

- Convocação de sessão 
extraordinaria a realizar
se hoje, às 18 horas e 5 
minutos. com Ordem do Dia 
que designa. 

1 .4 - ENCERRAMENTO 

2 - ATA DA 166• SESSÃO, EM 
25 DE OUTUBRO DE 1990 

2.1 ABERTURA 

2.2 EXPEDIENTE 

2.2.1- Parecer 

Referente à seguinte maté
ria: 

,...,.,.:,...;.., s--13/90 (n.g. ..... 
~·0, na origem), 

uovernador do Estado 
~ Santa Catarina. solici
tando autorização do Senado 
Federal para contratar ope
ração de compra e venda com 
financiamento externo junto 
a MLW, Intermed-export
import, empresa oe comércto 
exterior da República 
Democrática Alemã, no valor 
CL$ RDA 8.259.367,50 (oito 
milhõesy duzentos e cin
qüenta e nove mil, trezen
tos e sessenta e sete dóla
res e cinqüenta centavos~ 
(Projeto de Resolução n 
56/90). 

2.2.2 - Comunicação da 
Presidência 

- PrazO para oferecimento 
de emendas ao Projeto de 
Res_olução n,g_ 56, de 1990. 

2.2.3 - Requerimento 

- NQ 380/90. de urgência, 
nos termos qo art. ~36, 
c, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Resolução 
n~ 55. de 1990 que estabe-

1ec9 condições para a rene
gociação da dfvida externa 
bras i 1eira. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- Requerimento n~ 362/90, 
de autoria do Senador Uuta
hy Magalhães. solicitando. 
nos termos regimentais. a 
inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n~ 
63/89, de sua autoriay que 
"dispõe sobre a construcão 
de logradouros. de edifí
cios de uso público e de 
veicules de transporte co
letivo, a fim de garantir 
acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência, 
nos termos dos arts. 227, § 
2~. e 244 da Constituição 
Federal". Aprovado. 

2.3.1 -Matéria apreciada 
após a Ordem do Dia 

- Requerimento n,g_ 380/90. 
lido no Expediente, de ur
gência para o Projeto de 
Resolução nA 55/90. Apro
vado. 

2.3.2 - Designação da o~
dem do Dia da próxima 
sessão. 

2.4 - ENCERRAMENTO 

3 - DISCURSO PRONUNCIADO 
EM SESSAO ANTERIOR 

- Do Sr. Senador Odacir 
Soares! pronunciado na ses
são de 12-10-90. 

4 - ATO DD PRIMEIRO SECRE
TARIO 

- N~ 6, de 1990. 

5 - ATO DO DIRETOR-GERAL 

-Portaria n~ 21, de 1990 

. S·~- ATAS DE COMISSÃO 

7 - MESA DIRETORA 

S - LÍDERES E VICE-LÍDERES 
DE PARTIDOS 

9 - COMPOS!CÃO DAS COMÍS
SOES PERMANE~TES 

Ata da 165ª Sessão, em 25 de outubro de 1990 
4ªSessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislat.ura 

Presidência dos Srs. Nélson Carneiro, Iram Saraiva, Pompeu de Sousa e J amilHaddad 

ÀS 14 HORAS E 3D MINUTOS, 
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES; 

Mário Maia- Gilberto Miranda 
- Odacir Soares - Ronaldo Afa
gão- João Menezes- Almir Ga
briel - Oziel Carneiro - Car
los Patrocínio - Antonio Luiz 
Maya --Alexandre costa- joão 

Lobo Chagas Rodrigues - A--. ferr·ei r a Gerson Cama ta 
fonso Sancho- Cid Sab6ia de João Calmon - Jamil Haddad
Carvalho Mauro Benevides.~~ Alfredo Campos- Maurício Cor
Marcondes Gadelha - Humberto rêa -Pompeu de Sousa- Mendes 
Lucena Marco Mac1e1- Ney Cahãle- Wilson Martins- Af
Maranhão - Mansueto de Lavor - fonso Camargo - Jorge 8ornhau
João Nascimento Francisco sen - Márc1o Berezoski - Nel-
Rollemberg- Luiz VianaNeto son Wedekin ~Alberto Hoffmann 
Ruy Bacelar José Ignácio José Paulo 8iso1 José 

Fogaça. 



6114 Outubro de 1990 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai
va)- A lista de p~esença acu
sa o compa~ecimento de 40 Srs. 
Senadores. Havendo número re
gimental. declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus~ ini
ciamos nossos trabalhos. 

o sr: 1s{ Secretário procederá 
à leitura do expediente. 

É lido c seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

Do Sr. 1~ Secretário da Câma
ra dos Deputados, encaminhando 
à revisão do Senado autógrafo 
do seguinte projeto: 

PRO~ETO DE LEI DA CÂMARA 
NQ 81, DE 1990 

(NQ 4.059/89, na 
casa de origem) 

De iniciativa do senhor 
P~esidente da RepóbliGa 

Estabelece as diret~izes 
para os Planos de Carreira 
do Serviço Público civil da 
União e dã outras prov1dên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 

Das Disposições 
Prel imtnares 

Art. 1~ ficam instituidos o 
sistema de carreira da admi
nistração pública federal e as 
diretr1zes para os planos de 
carreira da administração di
reta. das autarquias e das 
fundações públicas~ nos Pode
res Executivo. Legislativo e 
Judiciário, destinados a orga
nizar os cargos públicos de 
provimento efetivo. 

§ 1~ Os planos de carreira 
serão constituídos e fundamen
tados nos princípios constitu
cionais da administração pú
blica, na qualificação profis
sional e no desempenho, visan
do a melhoria dos serviços 
prestados e elevar o nível de 
sua qualidade. 

§ 2~Aos servidores abrangidos 
por esta lei é assegurada iso
nomia de remuneração para os 
cargos de atribuições iguais 
ou assemelhadas dos três Pode
res, ressalvadas as vantagens 
de caráter individual e as re
lativas à natureza ou ao local 
de trabalho. 

Art. 2~ Os cargos da adminis
tração pública federal direta. 
das autarquias. inclusive as 
de regime especial e das fun
dações públicas, serão organi
zados e providos em carreiras. 
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observadas as diretrizes esta
belecidas nesta lei. 

§ 1~ As carreiras serão esta
belec1das exclusivamente em 
função das at~vidades fina1fs
ticas dos órQãos ou entidades 
aos quais se vinculem. 

§ 2~ os cargos dê órgãos e ou 
entidades cujas atividades Ti
nalisticas sejam iguais ou as
semelhadas serão providos na 
mesma carreira. 

§ s~ Excetuados as ca~reiras 
cujos planos recebem tratamen
to diferenciado pela Consti
tuição Federa1. o conjunto dos 
carQOS de um órgão ou entidade 
sera provido numa única 
carreira. 

§ 4~ As carreiras que execu
tam as atividades a que se re
fere o inciso I do art. 6~ 
desta lei poderão ser estabe
lecidas de ~orma distinta. 
caso seja mais adequado. 

CAPÍTULO Il 

Da Estrutu~a das Carrel~as 

Art. -3A o cargo púb1 i co, i n
tegrante da carreira. é o con
junto de atribuições e respon
sabilidades previsto na estru
tura organizacional que podem 
ser cometidas:a u~ servidor. 

Parágrafo único. os cargos 
serão ag~upados nos nfveis 
básico, médio ou supe~ior. de 
acordo com a sua classificação 
na observância das seguintes 
exigências: 

a) para nível básico, comQro
vante de escolaridade até a 
oitava série do primetro grau 
ou experiência comprovada ou 
ainda conhecimento específico; 

b) pa~a nível médio, certifi
cado de curso de segundo grau 
ou primeiro grau com formação 
específica ou experíência na 
área; 

c) para nível superior. d.i-
p1oma de curso superior. 

Art. 4~ Os cargos serão dis
tribuídos por categorias fun
cionais que serão hierarquiza
das. observadas a escolaridade 
e a qualificação profissional 
e~igidas, como também a natu
reza. complexidade e responsa
bilidade das atribuições a se
rem exercidas. ª 1~ categorias funcionais 
sao conjuntos de atribuições 
substancialmente idênt1cas 
quanto a sua natureza e graus 
de responsabilidade e comple
xidade, previstos na estrutura 
organizacional. que devem ser 
cometidos a um servidor. 

§ 2~ A hierarquização previs
ta neste artigo sera realizada 

de· forma anã 1 oga em todos os 
planos de carreira abran9idos 
por esta lei. de modo a cum
prir a isonomia salarial pre
vista no § 1A do a~t. 39 da 
Constituição Federal. 

Art. 5~ Em cada plano. as ca~ 
tegor1as funcionais terão i
gua1 número de padrões de ven
cimentos. e a dife~ença rela
tiva entre um padrão e o ime
diatamente superior será cons
tante e não inferior a cinco 
por cento~ 

Art. 6~ As carreiras poderão 
incluir at1vidades que: 

I - sejam tipicas. exclusivas 
e permanentes do Estado e exi
jam qualificação profissional 
especifica; e 

II - encontrem correspondên
cia no setor privado y podendo 
essas atividades ser de natu
reza f1nalist1ca. sistemática 
ou comum a todos os órgãos ou 
entidades. 

Art. 7~ Integrar~o os quadros 
de pessoal de que trata esta 
lei as funções de direção, 
chefia. assessoramento e as
sistência, que não se consti
tuirão em ca~gos, nem em car
reiras especificas. 

§ 1~ As funções de que trata 
este artigo serão exercidas 
pelos servidores efetivos. o
cupantes dos cargos de carrei
ra. mediante designação. ob
servados o processo seletivo 
ou eletivo. Critér1os de rota
tividade e sistema de avalia
ção de desempenho especifico. 

§ 2A As condições para desig
nação e exoneração das funções 
de que trata este artigo serão 
estabelecidas no respectivo 
quadro de pessoal de cada ór
gão ou entidade, quando da es
pecificação das suas atribui
ções e vinculações na estrutu
ra organizacional. 

Art. s~ É vedado ao servidor 
o exercicio de atribuições que 
não aquelas descritas para o 
cargo ou função ocupados, sob 
pena de responsabilidade da 
chefia. 

Art. gA As carreiras incluí
das nas excecões previstas nos 
§§ 3~ e 4~ do art. 2~ desta 
lei não se apl íca obrigatoria
mente o disposto nos arts. 3~ 
e 4 2 , podendo tais carreiras 
possuir estruturas que melhor 
se adaptem a sua especificida
de. 

CAPÍTULO III 

Do IngresSo 

Art. 10 os cargos de provi
mento efetivo no serviço pú
blico federal são acessfveis 
aos brasileiros, observado o 

1 
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disposto na Constituição Fede- Art. 15. O desenvolvimento do 
ral. e o ingresso dar-se-á no servidor na carrei~a ocorrerá 
primeiro padrão de remuner8ção mediante progressao e ascen
da respectiva categoria fun- são. a seguir definidos: 
cional ~ atendidos os requisi- · • 
tos de escolaridade e habili--. I progressão é a passagem 
tação em concurso público de do servidor de um padrão de 
provas ou de provas e titulas. vencimento para o seguinte~ 

§ 12 Para as atividades de 
magistério e pesquisa cienti
fica e tecnológica poderá ser 
permitido: 

I ingresso em nfvel sala-
rial dife~ente do inicial, 
compatível com a exigência~ 
quando o requisito es~abeleci
do for de pós-graduáção 
strictu sensu ou equivalente, 
previsto na carreira; 

II- o.ingresso de estrangei
ro nas mesmas condições pre
vistas nesta lei. 

§. 2A Para o ingresso. a habi
li tacão legal equivalente 
substitui o respectivo diploma 
ou certificado. 

Art. 11. o concurso público, 
destinado a apurar a qualifi
cação profissional exigida 
para ingresso na carreira. 
será realiza em uma etapa. de 
carâter eliminatório e classi
ficatório. podendo ser de pro
vas ou de provas e titules. 

Parágrafo único. Para os pa
drões funcionais que necessi
tam dê formação especial para 
inQresso. os planos de carrei
ra poderão determinar a reali
zação do concurso em duas 
etapas. 

Art: 12 Conclufdo o concurso 
público e homolo9ados os seus 
resultados. serao nomeados os 
candidatos habilitados. obede
cidos a o~dem de classificação 
e o prazo de sua validade. es
tabelecidos no respectivo edi
tal de abertura do concurso. 

Art. 13 O servidor, uma vez 
nomeado, cumprirá, estágio 
probatório, de acordo com o 
EstatUto dos Servidores Públi
cos Civis da União e na forma 
desta lei. · 

Art. 14 As pessoas portadoras 
de deficiência, habilitadas em 
concurso público. serão nomea
das para as vaQas que lhes fo
rem destinadas no respectivo 
edital, observada a exigência 
de escolaridade, aptidão e 
qua1iTicação pro·fissional de
finidas em regulamento especi
ficas. 

da 
da 

CAPÍTULO IV 

Do Desenvolvimento, 
Avaliação de Desempenho e 
Qualif1cação Profissional 

SEÇÃ.O I 

Do desenvolvimento 

obedecidos os critérios espe
cificados para a avaliação de 
desempenho. o tempo de efetiva 
permanência no cargo e titula
ção; 

II - ascensão, forma priori
tária para provimento dos car
gos de carreira, é a mudança 
do servidor. na mesma carrei
ra. de uma categoria funcional 
~ara outra, sendo eosicionado, 
no mínimo. em padrao de venci
mento imediatamente superior 
àquele em que se encontrava. 

§ 1A A ascensão depende de 
habilitação em p~ocesso sele
tive, cujos requisitos. pro
cessos e instrumentos serão 
estabelecidos em cada plano. 

§ 2~ Para concorrer ao pri
meiro processo de ascensão 
funcional os servidores deve
rão contar no mínimo três anos 
de efetivo exercfcio na cate
goria funcional em que se en
contrem; para os demais. doze 
meses. 

§ 3R As vagas que ~ão forem 
providas pela ascensao serão 
automaticamente destinadas a 
candidatos habilitados em con
curso público. 

§ 4A Para efeito de desempate 
a ser procedido na ascensão 
funcional serão considerados 
sucessivamente os seguintes 
critérios: 

a) ma1or pontuação na prova 
especifica; 

b) maior tempo de serviço na 
carreira; 

C) maior tempo de serviço pú
blico fede~al; 

d) maior tempo de serviço pú
bl ice em g~ral. 

SEÇÃO II 

Da avaliação de Desempenho 

Art. 16. A avaliação deve me
dir o desempenho do servidor 
no cumprimento das suas atri
buições. permitindo o seu de
senvolvimento profissional na 
carreira, açóes de desenvolvi
mento de recursos humanos e o 
aprimoramento das atividades 
do ÓrQão ou entidade. dentro 
dos ob~etivos para os quais 
foi cr1ado, levando-se em con
ta, dentre outros. os seguin
tes fatores :l 

1 - produtividade; 

II - iniciativa; 
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III - cooperação; 

tV qualidade do trabalho 
executacloi e 

V- responsabilidade. 

Art. 17. Na avaliação de de
sempenho serão adotados mode
los que atendam à natureza das 
atividades desempenhadas pelo 
servidor e às condições em que 
serão exercidas, observadas as 
seguintes características fun
damentais: 

I - objetividade, legitimida
de, transparência e adequaçfio 
dos processos e instrumentos 

·de ava11ação ao conteúdo ocu
pacional das carreiras. levan
do-se em conta as condições de 
trabalho a que o servidor está 
submetido: 

II - periodicidade nunca su
perior a doze meses; 

III - contribui~o do servi
dor para consecuçao dos obje
tivos do órgão ou entidade; 

IV conhecimento. pelo ser-
V1dor, do resultado da avalia
ção. 

Parágrafo único. O processo 
de aval iaç:ão do servidor 
deverá ser parte integrante da 
avaliação institucional e 
deverá ter caráter público, 
democrático e pluralista no 
que d1z respeito a idéias e 
concepções. 

SEÇÃO III 

Da Qualificação Profissional 

Art. 18. A 9ualificação pro
fissional sera sempre vincula
da ao desempenho e execução 
das atividades ffnalfsticas 
dos órgão~ ou entidades e: 

I visará o aprimoramento 
dos serviços prestados; e 

II possibilitará o desen
volvimento na carreira. 

§ 1~ A capacitação profissio
nal compreenderá a qualifica
ção, a atualização e o treina
mento nas suas mais diversas 
formas. co~respondentes à na
tureza e exigências da respec
tiva carreir-a. 

§ 2~ Cada órgão oU entidade 
estabelecerá planos permanen
tes de capacitação profissio
nal para seus servidores. 

§ 3~ os planos de capacitação 
de que trata este artigo terão 
plano orçamentário próprio. 

§ 4~ A participação nas ati
vidades desses planos será 
considerada como efetivo exer
cício. 
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CAPÍTULO V 

Da Organização dos 
Quadros de Pessoal 

Art. 19. Os quadros de pesso
al dos órgãos ou entidades de 
que trata o art. 2~ desta lei 
serão organizados de acordo 
com as diretrizes desta lei e 
deverão compreender: 

·l - os carGos eM comissão de 
livre nomeaçao e exone~ação; 

II - os cargos de provimento 
efetivo; 

III -as funções de direção. 
chefia~ assessoramento e 
assistencia. 

Parágrafo único. Nos quadros 
de pessoal serão especificadas 
as atribuições dos cargos e 
funções. observadas as normas 
legais e regularmentares em 
vigor. 

Art. 20. São os seguintes os 
cargos de livre nomeação e e
xoneração que integrarão os 
quadros de pessoal da adminis
tração pública federal: 

I - Advogado-Geral da União; 

II- Secretário-Geral; 

III- dirigente máximo de au
tarquia e fundação pública. 
exceto nos casos em que o res
pectivo regimento interno ou 
estatuto estipular de modo 
contrário; 

IV - Chefe de Gabiente de Mi
nistro de Estado; 

V Assessor. de Ministro de 
Estado. no percentual de até 
vinte por cento do total de 
assessores de cada ministérto. 

Art. 21. Constará. ainda. 
como anexo ao quadro de pesso
al. a relação dos cargos em 
extinção. ocupados pelos ser
vidores não optantes pelo sis
tema de carreira ou inabilita
dos em concurso de efetivação. 
a que se refere o§ 2~ do art. 
26 desta 1 e1 • 

CAPÍTUlO VI 

Da Adminstração do 
Sistema de Pessoal 

Art. 22. Caberá aos setores 
de pessoal de cada órgão ou 
entidade a administração dos 
planos de carreira. 

Parágrafo único. o Poder Exe
cutivo manterá um sistema para 
supervisionar a administração 
dos planos de carreira e tam
bém para coordenar as ações em 
que estejam envolvidos mais de 
um órgão ou entidade. 

Art. 23~ Para fins de racio
nalização e objetivando a con-
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tinuidade de suas atividades. 
cada órgão ou entidade 
estabelecerá cronogramâ anual 
de provimento de cargos oe 
carreira, de acordo com suas 
disponibilidade orçamentárias. 

Art. 24. Será admitida trans
ferência de servidores de car
reira ou de quadro em extin
ção, na forma do que dispuser 
o Estatuto dos Servidores Pú
blicos Civis da União. 

CAPÍTULO VII 

Da Implantação das 
Planos de Carreira 

Art. 25. No prazo de cento e 
oitenta dias 1 contados a par
tir da vigencia desta lei. a 
administraçao pública adotará 
os seguintes procedimentos. 
precedendo a implementação dos 
planos: 

I - rev1são e racionalização 
da estrutura organizacional 
bem como das ativ1dades sistê
m1cas ou comuns; 

II redimensionamento da 
força de trabalho. estabele
cendo quadro de pessoal capaz 
de atender o conjunto das ne
cessidades de serviços perma
nentes do órgão ou entidade. 

Parágrafo un1co. Após a im
p1antação dos planos fica ve
dada a utilização de mão-de
obra indiret:a. 

Art. 26. São considerados 
como clientela, para enquadra
mento nos planos de carreira, 
os servidores a1çançados pelo 
Regime Jurídico Unico. 

§ 1~ Os servidores integran
tes dos quadros e tabelas per
manentes da administração di
reta da União. autarquias e 
fundações públicas federais 
que ingressaram através de 
concurso pUblico ou os que já 
adquiriram a efetividade no 
car~o por aplicação de dispo
sit1VO legal serão enquadrados 
automaticamente por transposi
ção ou transformação de car
gos~ 

§ 2~ Os demais servidores se
mentes serão enquadrados após 
aprovados em concurso de 
efetivação. 

§ 3~ Os servidores que não 
alcançarem a efetivação de que 
trata o parágrafo anterior in
tegrarão quadro suplementar. 
não renovável. mantendo-se os 
direitos e vantagens dos pla
nos de origem. 

§ 4~ os servidores serão en
quadrados nos respectivos pla
nos de carreira. somente sendo 
permitida outra hipótese no 
caso de ser excedido o limite 
estabelecido pelo quadro. 
quando_ __ !=ieverão ser enquadrados 

em outra carreira. em catego~ 
ria funcional com atribuições 
,iguais ou _assemelhadas. com 
mesmo padrao de venciementos 
e em exercício na mesma base 
territorial. 

§ s~ 9 valor dos vencimentos. 
acresc1dos das vantagens de 
caráter permanente. não pode~á 
ser reduzido na ~ransposição 
ou en~uadramento dos servido
res nos respectivos planos de 
carreira. 

Art. 27. O enquadramento obe
decerá aos seguintes critéri
os: 

enquadramento no cargo. 
feito com base nas atividades 
permanentes efetivamente exer
cidas pelo servidor em 5 de 
outubro de 1988~ observadas as 
exigências legais~ quando for 
o caso; 

II - cômputo do tempo de ser
viço para fins de hierarquiza
ção. 

Art. 28. Para fins de implan
tação e enquadramento dos ser
vidores. será·constttufda~ em 
cada órgão ou entidade. uma 
comissão paritária com repre
sentantes da administração e 
das respectivas entidades re
presentativas dos servidores. 

CAPÍTUlO VIII 

Das Disposições 
Gerais e Transitórias 

Art. 29. Os planos de carrei
ra serão instituídos pelas 
normas estabelecidas nesta le
i. observadas as disposições 
legais de ~rotação do traba
lho. 

Art. 30. Proceder-se-á à re
visão dos proventos e pensões 
mediante a sua atualização. de 
acordo com a nova -classifica
ção dos ·servidores em ativida
de. decorrente da aplicação 
desta lei. 

Art. 31. Ficam extintos os 
atuais cargos em comissão. 
funções de confiança e assem
lhados não absorvidos pelos 
planos de carreira de que tra
ta esta lei. 

Art. 32. O Poder Executivo 
enviará ao Congresso Nacional 
projeto de lei. em sessenta 
dias. propondo matrizes sala
riais para os Planos de car
reira. observados a superposi
ção das tabelas salariais, os 
limites de remuneração estabe
lecidos pela Const1tuição Fe
Qeral e pelo Regime Jurídico 
Unico dos Servidores Públicos 
Federais e a irredutibilidade 
doS vâlores de vencimento 
frente às respectivas tabelas 
em vigor. 

t 
i 
i 
! 



L 

Sexta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 1~ O Poder Executivo. com a 
participação das entidades re
presentat1vas dos servidores 
públicos, expedirá em noventa 
dias. contados a partir da pu
blicação da lei de que trata 
o caput deste artigo a regula
mentação desta lei. 

§ 2~ Os órgãos ou entidades 
atingidos por esta lei apre
sentarão propostas, elaboradas 
por comissões paritárias entre 

.a administração e representan
tes indicados pelas respecti
vas entidades classistas, de 
p1anos de carreira, no prazo 
de cento e oitenta dias, con
tados a partir da regulamenta
ção de que trata o parágrafo 
anterior. 

Art. 33. Esta lei entra em 
vigor na data de· sua publica
ção. 

Art. 34. Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

MENSAGEM N~ 693, DE 1989 

Excelentissimos Senhores Mem
bros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art~ 61 da 
Constituição Federal, tenho a 
honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado do Planejamento. o 
anexo projeto de lei, que 
"institui o Sistema de Carrei
ra do Serviço Civil da União. 
fixa as suas diretrizes e dá 
outras providências". 

Brasflia~ 24 de outubro de 
1989. - ~csé Sarney. 

EM N2 418 

Excelentissimo Senhor Presi
dente da República, 

Tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossa 
Excelência o incluso projeto· 
de lei que fixa as diretrizes 
do Sistema de Carreira do Ser
viço Civil da União. das au
tarquias. inclusive as em re
gime especial e das fundações 
públicas. • 

2. O projeto em causa decorre 
de determinação constitucional 
(arts. 37 e 39), inserindo-se. 
ainda. como um dos pressupos
tos básicos do processo de re
organização da administração 
federal, com vistas ao reorde
namento, modernização e eleva
ção da e~iciência na prestação 
dos serviços à sociedade 
brasileira. 

3. Ressalte-se a necessidade 
de reorganização dos quadros 
de pessoal como imperativo 
constitucional par.a a aplica
ção do princfpio de isonomia 
de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou asseme-

lhados do mesmo Poder ou entre 
funcionários dos Poderes Exe
cutivo, Legislativo e Judi
ciário (art. 39, § 1~). aHa
dos à exigência de prévio pla
nejamento e autorização anual 
da despesa com pessoal (art. 
169). 

4~ Os estudos realizados no 
âmbito desta Secretaria de Es
tado. e~ com base em amplo pro
cesso dà audiência da socieda
de e dos próprios órgãos e en
tidades. inclusive pela meto
dologia aplicada na construção 
do modelo ora proposto. leva
ram à evidência de. que a ins
tituição do Sistema de Carrei
ra consti~ui premissa básica -
desde que efetivamehte adotado 
e executado na sua concepção 
completa - para reordenar a 
prestação do serviço público 
de forma eficiente e 
responsável 'e tambêm para as
segurar a continuidade da ação 
administrativa dos órgãos e 
entidades federais, atendenCo 
ãssim, às justas aspirações da 
sociedade brasileira pelo cum
primento dos dispositivos 
constitucionais. 

5. A experiência da Adminis
tração Pública Federal na or
ganização dos cargos e funções 
públicas restrita mais a ~la
nos de Classificação de Cargos 
que. propriamente, a Planos de 
Carre1ra, data de meio século. 
Antes, ·trataram dessa matéria. 
a Lei n~ 284. de 28 de outubro 
de 1936, mais conhecida como a 

11 Lei de Reajustamento". a Lei 
n~ 3.780, Qe 12 de jUlho de 
1960, e. por último. a Lei n~ 
5.645, de 10 de dezembro de 
1970, ainda em vigor. A expe
riência de organização de Qua
dros de pessoal em carreira é 
recente, valendo destacar a 
Diplomacia. Policia Federal, 
Auditoria Fiscal do Tesouro 
Nacional, Orçamento e Finanças 
e Controle. 

6. A consistência do modelo 
proposto a 1 i cerça--se, por utn 
lado. no entendimento claro e 
pragmático do significado e 
dos pressupostos do conceito 
de carreira e das suas pri'nci
pais características, e. por 
outro· 1 ado. na· H introdução do 
mérito no Serviço· Público fun
damentado nos principias da 
produtividade, da continuidade 
da ação administrativa e da 
eficiência através do concurso 
Público, em duas etapas, como 
forma eficaz de apuração da 
QUalificação profissional para 
o Serviço Püblico, a avaliação 
efetiva do desempenho, ao a-· 
cesso às funções diretivas 
pelo critério da competêhcia, 
as possibilidades· concretas, 
portanto, de crescimento pro
fissional, assegurando o sur
gimento, a médio e longos pra
zos. de novos valores ~rofis
sionais, morais e eoliticos. 
bem como, a formaçao de qua-

Outubro de 1990 6)17 

dros permanentes de dirigen
tes, afastando o clientelismo 
e favorecendo a relação 
analisado-analisador. 

7. A proposta, ao mesmo tempo 
que inova nos principies e 
pressupostos modernos e avan
çados. pretende tornar os di
ve~sos instrumentos do Sistema 
de Carre1~a. como a qualifica
ção profissional, a avaliação 
de desempenho, desenvolvimento 
na carreira, claros, objeti
vos, exeqOíveiS, flexive1s e 
ajustáveis. no tempo e no es
paço, através de parâmetros 
mínimos a serem implementados 
com as adaptações necessárias. 

8. A organização das carrei
ras será de acordo com a sua 
natureza e guardará correlação 
com as finalidades do órgao. 
ficando condicionada à quali
ficação profissional especifi
ca ex1gida para ingresso. Para 
as atividades indelegáveis. 
típicas. exclusivas e perma
nentes do Estado (Policia Fe
deral, Finanças e Controle~ 
Auditoria Fiscal do Tesouro 
Nacionalt Diplomacia/; Orçamen
to. etc.J os func1on rios de
vem adquirir a qualificação em 
instituições internas de capa
citação, a exemplo Fundação 
Centro de Formação do Servidor 
Público- FUNCE~. Academia Na
cional de Policia, Instituto 
Rio Branco e Escola de Admi
nistração Fazendária - ESAF. 

. Para aquelas pertinentes a a
tividades que, embora de res
ponsabilidade do Estado, en
contram correspondência no se
tor privado (Ensino. Saúde. 
Transporte. Agricultura. In
formática •. Recursos Humanos, 
etc.), ao contrário das pri
meiras. os funcionários adqui
rem a qualificação basicamente 
no sistema regular de ensino. 
Isso conduz à classificação 
das carreiras em dois grandes 
grupos: Atividades tipicas do 
Estado e Atividades correlatas 
com o setor privado. 

9. o ingresso do funcionário 
na classe inicial do Sistema 
de Carreira. pressupõe sempre 
a aprovação em concurso públi
co. em duas etapas, constitu
indo-se a primeira, de prova 
ou de prova e titules e a se
gunda, de prova, precedida de. 
programa de formação inicial. 
de natureza teórica e prática, 
tornando-se assim um instituto 
mais eficaz de apuração da 
qual1ficação 'profissional para 
admissão no Serviço Público. 
mantendo ao mesmo tempo seu 
significado moralizador e im
pessoal, exigindo-se.. além 
disto, que este ingresso seja 
programado e regular. 

10. o desenvolvimento do fun
cionário na carreira será fei
to. exclusivamente por meio de 
desempenho eficaz das atribui
ções .dO cargo e funções dire-
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tivas, além de conclusão com 
aproveitamento dos cursos re
~ulares de aperfeiçoamento~ 
1nclusive de natureza geren
cia,l previstos em regulamen
tos. 

11. Destaque especial cabe ao 
papel fundamental que é o da 
qualificação profissional, on
de os estágios preparatórios 
(teoria e prática) e os cursos 
de aperfeiçoamento e de espe
cialização serão adequados, 
conforme dispuser em regula
mento, tanto quantitativo como 
qualitativamente às pecualia
ridades. natureza e necessida
des reais dos órgãos e entida
des respectivos, com vistas ao 
preparo do funcionário ao de
sempenho eficaz de suas 
atribuições. 

12. O razoável instrumental 
normativo inerente à própria 
concepção de um Sistema de 
Carreira, em termos de neces
sidade de sistematização dos 
seus grincipais instrumentos, 
1 evará a sa·l utar descentra 1 i
zação da administração dos re
cursos humanos, inclusive da 
capacitação de pessoal, em ra
zão de dispositivo constitu
cional, quanto à prévia dota
ção orçamentária para admissão 
e promoção de funcionários. 
tornando o processo planejado 
e ordenado. 

13. Um ponto alto da proposta 
refere-se às funções de dire
ção, chefia, assessoramento e 
assistência. que são pressu
posto para estruturação do 
Sistema de carreira, para cu
jas funções ascenderão os 
funcionários de carreira, des
de que preencham os requisitos 
de perfil profissional, forma-
ção e experiência correspon
dentes. Com isso, sem adotar 
uma "camisa-de-força" . sofre
rão exceção os 11 cargos 
políticos". ·como Advogado Ge~ 
ral da União. Secretário
Geral, Dirigente máximo de au
tarquia e fundação p~blica, e 
outros referidos no art. ~3 do 
anexo projeto de lei que, em 
consonância com dispositivo 
constitucional. são de livre 
nomeação e exoneração, devendo 
os seus ocupantes estar per
feitamente engajados nas mis
sões. funções e programas 
governamentais. 

14. Na tmplantação do Sistema 
de Carreira, que terá inicio 
com a transposição dos atuais 
cargos e empregos, precedido 
de treinamento dos seus ocu--
pantes, conforme a natureza da 
carreira, há que se admitir, 
por determinado tempo, a exis
tência de situações paralelas 
sujeitas à reorganização do 
serviço público, cujo número 
de cargos não deverá exceder 
ao contingente existente. 

PJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Sexta,feira 26 

15. Se aprovado o anteprojeto 
ora apresentado, a administra
ção pública se organizará, 
consoante missões e funções 
bem definidas e delimitadas, 
numa efetiva estratégia de ca
pacitação e preparaçao do qua
dro de funcionários, o que. 
certamente. resultará na ra
cionalização dos serviços pú
blicos e, a médio e longo pra
zos, ter-se-á uma adequação 
dos quadr:-os de pessoa 1 • em 
termos qualitativos e quanti
tativos, desejo e exigência da 
sociedade e do próprio Estado. 

Por último~ caso Vossa Exce
lência se manifeste favoravel
mente à adoção da medida aqui 
proposta, estará dando cumpri
mento à determinação constante 
.do art. 24 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitó
rias. 

Valho-me do ensejo para reno
var a Vossa Excelencia as ex
pressões do meu mais profundo 
respeito. - ~oão Batista de 
Abreu, Ministro do Planejamen
to. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NO 5.645, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece diretrizes 
para a classificação de 
car9os do serviço civil da 
Uniao e das autarquias fe
derais. e dá outras provi
dências. 

Art. 1.S!. A classificação de 
cargos do serviço civil da U
nião e das autarquias federais 
obedecerá às diretrizes esta
belecidas na presente lei. 

Art. 2~ Os cargos serão clas
sificados como de provimento 
em comissão e de provimento 
efetivo, enquadrando-se, basi
camente, nos seguintes grupos:-

De Provimento em Comissão: 

I -~ Direção e Assessoramento 
Super i ores; . 

De Provimento Efetivo: 

II Pesquisa Científica e 
Tecnológica; 

III - Diplomacia; 

IV --Magistério; 

v- Polfcia Federal; 

VI - Tributação, Arrecadação 
e Fiscalização; 

VII - Artesanato: 

VIII --Serviços Auxi 1 i ares; 

IX Outras Atividades de Ní
vel Superior; 

X - Outras Atividades de Ni
v~l Médio. 

Art. s~ Segundo a correlação 
e afinidade, a natureza dos 
trabalhos ou o nível de conhe
cimentos aplicados, cada Gru
po. abrangendo várias ativida
des, compreenderá: 

I - Direção e Assessoramento 
Superiores: os cargos de dire
ção e assessoramento superio
res da administração cujo pro
vimento deva ser regido pelo 
critério da confiança. segundo 
for estabelecido em regulamen
to; 

II - Pesquisa Cientifica e 
Tecnológica: os cargos com a
tribuições~ exclusivas ou com
provadamente principais. de 
pesquisa cientifica, pura ou 
aplicada, para cujo provimento 
se exija diploma de curso su
perior do ensino ou habilita
ção legal equivalente e não 
estejam abrangidos pela legis
lação do Magistério Superior; 

III - Diplomacia: os cargos 
que se destinam à representa
ção diplomática. 

IV - Magistério: os cargos 
com atividades de magistério 
de todos os niveis de ensino;· 

v -Policia Federal: os car
gos com atribuições de na~ure
za policial; 

VI ~ Tributação, Arrecadação 
e Fiscalização: os cargos com 
atividades de tributação. ar
recadação e fiscalização de 
tributos federais; 

VII -Artesanatos: os cargos 
de atividades de natureza per
manente, principais ou auxi
liares. relacionados com os 
serviços de artífice em suas 
várias modalidades; 

VIII Serviços Auxiliares: 
os car-gós de atividades admi
nistrativas em geral, quando 
não de nível superior. 

IX - Outras Atividades de Ní
vel Superior: os demais cer~os 
para cujo provimento se ex1ja 
diploma de curso superior de 
ensino ou habilitação legal 
equivalente; 

X -Outras Atividades de Ní
vel Médio: os demais cargos 
para cujo Provimento se exija 
diploma ou certificado de con
clusão de curso de grau médio 
ou habilitação equivalente. 

Parágrafo único. As átivida
des relacionadas com transpor
te, conservação, custódia, o
peração de elevadores, limpeza 
e outras assemelhadas serão, 
de preferência, objeto de exe
cução indireta, mediante con-
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trato. de acordo com o art. 
10. § 7~. do Decreto-Lei n~ 
200, de 25-2-67. 

A~t. 4~ outros grupos~ com 
ca~aeterísticas próprias, di
~e~enciados dos relacionados 
no artigo anterior, poderão 
se~ estabelecidos ou desmem
brados daqueles. se o justifi
carem as necessidades da admi
nistração, mediante ato do Po
der Executivo. 

Art. 5A Cada gruQo terá sua 
própria escala de nfvet a ser 
aprovada pelo Poder Executivo. 
atendendo. primordialmente, 
aos seguintes fatores: 

1 - importância da atividade 
para o desenvolvimento nacio
nal: 

II - complexidade e responsa
bilidade das atribuições exer
cidas; e 

III -qualificações requeri~ 
das para o desempenho das 
atribuições. 

Parágrafo único. Não haverá 
correspondência entre os ní
veis dos diversos grupos, para 
nenhum ef=eito~ 

Art. 6~ A ascensão e a pro~ 
gressão ~uncionats obedecerão 
a critérios seletivos. a serem 
estabelecidos pelo Poder Exe
cutivo, associados a um siste
ma de treinamento e qualifica
ção destinado a assegurar a 
permanente atualização e ele
vação do nivel de eficiência 
do funcionalismo. 

Art. 7A O Poder Executivo 
elaborará e expedirá o novo 
Plano de Classificação de Car
gos. total ou parcialmente. 
mediante decreto, observadas 
as disposições desta lei. 

Art. 8~ A implantação do Pla
no será feita por órgãos, a
tendida, uma escala de priori
dade na qual se levará em con
ta preponderantemente: 

I a implantação prévia da 
reforma administrativa, com 
base no Decreto-Lei n~ 200, de 
25-2-67; 

II -o-estudo quantitativo e 
qualitativo da lotação dos ór
gãos. tendo em vista a nova 
estrutura e atribuições decor
rentes da providência mencio
nada no item anterior; e 

III - a existência de recur
sos orçamentários para fazer 
face as respectivas despesas. 

Art. s~ A transposição ou 
transformação dos cargos, em 
decorrência da sistemática 
prevista nesta 1ei, processar
se-á gradativamente conside
rando-se as necessidedes e 
conveniências da administração 

e , quando ocupados • segundo 
critérios seletivos a serem 
estabelecidos para os cargos 
integrantes de cada grupo, in
clusive através de treinamento 
intensivo e obrigatório. 

Art. 10. O órgão central do 
sistema de pessoal expedirá as 
normas e instruções necessári~ 
as e coordenará a execução do 
novo plano a ser pro~osta pe
los ~inistérios~ órgãos 1n~e
grantes da Presidência da Re
pública e autarquias. dentro 
das respectivas jurisdições. 
para aprovação mediante decre
to. 

§ ;A o 6r~ão centra) do sis
tema de pessoal promoverá as 
medidas necessárias para que o 
plano seja mantido permanente
mente atualizado. 

§ 2A Para a correta e unifor
me implantação do plano. o ór
gão central do sistema de pes
soal promoverá gradativa e o
brigatoriamente o treinamento 
de todos os servidores que 
participarem da tarefa, segun
do programas a serem estabele
cidos com esse objet1vo. 

Art. 11. Para assegurar a u
niformidade de orientação dos 
trabalhos de elaboração e exe· 
cução do Plano de Classifica
ção de Cargos. haverá. em cada 
ministério. órgão integrante 
da Presidência da República ou 
autarquia, uma equipe técnica 
de alto nfvel, sob a P-residên
cia do dirigente do órgão de 
pessoal respectivo, com incum
bência de: 

I '-determinar quais os gru
pos ou respectivos cargos a 
serem abrangidos pela escala 
de prior1dade a que se refere 
o art. a~ desta lei; 

ri - orientar e supe~visionar 
os levantamentos. bem como re
alizar os estudos e análises 
~ndispensáveis à inclusão dos 
ca~gos no novo plano; e 

III - manter com o órgão cen
tral do sistema de pessoal os 
contatos necessários para cor
reta elaboraçãq e implantação 
do plano. 

instituído em aberto de acordo 
com as di~etrizes eXP.ressas 
nesta lei, estabelecerá, para 
cada ministério, órgão inte
grante da Presldência da Repú
blica ou autarquia, uru número 
de ca~gos inferior, em relação 
a cada grupo, aos atualmente 
existentes. 

Parágrafo único. A não obser
vância da norma contida neste 
artigo somente será permiti
da: 

a) mediante redução equiva
lente em outro grupo, de modo 
a não haver aumento de despe
sas; ou 

b) em casos' excepciónais. de
vidamente justificados perante 
o órgão central do sistema de 
pessoal. se inviável à provi
dência indicada na alinea 
anterior. 

Art. 13. Observado o disposto 
na Seção VIII da Constituição 
e eru particular, no seu art~ 
97, as formas de provimento de 
cargos, no plano de classifi
cação decorrente desta lei, 
serão estabelecidas e disci
~linadas mediante normas ~egu
lamentares específicas. não se 
lhes aplicando as disposições. 
a respeito, cont1das no Esta
tuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União. 

Art. 14. o atual Plano de 
Classificação de Cargos do 
Serviço Civil do Poder Execu
tivo~ a que se refere a Lei nA 
3.780, de 12-7-60 e legislação 
posterior, é considerado ex
tinto. observadas as dispQs1-
ções desta 1 e i . 

Parágrafo único. À medida que 
for sendo implantado o novo 
plano. os cargos remanescentes 
de cada categoria, classifica
dos conforme o sistema de que 
trata este artigo. passarão a 
ihtegrar quadros sup1ementares 
e, sem prejufzo das promoções 
e acesso que couberem. serão 
suprimidos, quando vagarem. 

Art. iS. Para efeito do dis
posto no art. 108, § 1A. da 
Constituição. as diretrizes 
estabe1ecidas nesta lei. in
clusive o disposto no art. 14 
e seu pará~rafo único, se a
plicarão a classificação dos 
cargos do Poder Legislativo. 
do Poder Judiciário. dos Tri
buna1s de contas da União e do 
Oist~ito Federal, bem como à 
classificação dos cargos dos 
te~ritórios e do 'Distrito 
Federal. 

Parágrafo único. Os membros 
das equipes de que trata este 
artigo serão designados pe1os 
ministros de Estado, dirigen
tes de órgãos integrantes da 
Presidência ·da República ou de 
autarquia. devendo a escolha 
recair em servidores que, pela 
sua autoridade administ~ativa 
e capacidade técnica. estejam 
em condições de exprimir os Art. 16. Esta lei entrará em 
objetivos do ministério~ do "".vigor na data de sua publica
órgão integrante da Presidén- ção, revogadas as disposições 
cia da República ou da em contrário. (DO de 11-12-
autarquia. 70.) 

Art. 12. O novo Plano de 
Classificação de Cargos a· se~ 

(À Comissão de Constftuf
ção, Justiça e Cidadania.) 
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PARECERES 

PARECER Ng 318, DE 1990 

Da Comissão do Distrito 
Federal, sabre o Projeto âe 
Lei do DF nQ 48, de 1990 
(Mensagem nQ 113, de 1990-
DF 86-GAG, de 20-B-90, na 
origem), "que altera dispo
sitivos -das leis que men
ciona e dá outras providên
cias". 

Relator: Senador Gilberto Mi
randa 

Originário do Governo do Dis
trito Federal. vem a exame 
desta Casa. nos termos do § i 2 

do artigo 16 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transi
tórias. e de acordo com a Re
solução 157/88. do Senado Fe
deral, o presente Projeto de 
Lei que visa a alteraçao tanto 
da L e i n 2 43 • ,de 1 9 de setem
bro de 1989, quanto das Tabe
las de Escalonamento Verttca1 
a ~ue se referem as Leis n2 s 
78 e ao. de 29 de dezembro de 
1989. 

Na Mensagem que acompanha o 
Proj,eto. o Senhor Governador 
esclarece que no processo de 
implantação das leis relativas 
aos Planos de Carreira dos di
versos órgãos e entidades do 
Distrito Feder.al surgiram al
guns problemas, tendo muitos 
deles sido corrigidos pela Lei 
nA 94, de 23 de abril de 1990. 
Todavia, algumas correcões a
inda se fazem· necessárias em 
relação às Carreiras de Apoio 
às Atividades úuridicas: Fis
calização e Inspeção; Finanças 
e Controle; e Orçamento. 

As alterações ora propostas 
referem-se à modificação da 
tabela de escalonamento verti
cal relativo à 3ã classe do 
cargo de nível médio e à rees
truturação da classe única do 
cargo de nível básico das car
reiras acima nominadas. con
forme consta dos Anexos I e II 
desta Proposição. 

Propõe-se ainda o reenquadra
mento dos integrantes da Car
reira Apoio às Atividades Ju
rídicas, na forma do Anexo 
III, tendo como objetivo cor
rigir o rebaixamento de níveiS 
a que foram submetidos com a 
aprovação da Lei n~ 78, de 27 
de setembro de 1989. 

Quanto ao mérito, percebe-se 
facilmente a justeza das medi
das propostas, o Que nos leva 
a opinar favoravelmente, in
clusive porque não vemos óbi
ces quanto aos aspectos cons
titucional, jurídico e de téc
nica legislativa. 

Somos, portanto. no âmbito 
desta Comissão, de parecer 
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favorável à aprovação do pre
sente Pro~eto de Le1 . 

Sala das Comissões, 23 de ou
tubro de 1990. Mauro 
Benevides. Presidente - Meira 
Filho- Antônio Alves de Quei
ras - Poq>eu de Sousa- Fran
cisco Rollerrberg - Chagas Ro
drigues - Mauricio correa -
Gilberto Miranda, Relator 
- AUreo Me 11 o - Rena 1 do Aragão 

Ney Maranhão. 

PARECER NQ 319, DE 1990 

Somente com a utilização de 
uma máqUina administrativa bem 
estruturada e provida de meios 
materiais e recursos humanos 
condizentes com a realidade do 
Distrito Federal poderá o go
verno local desempenhar com 
eficiência tão complexa mis
sao. 

Pelas razões expostas. somos 
pela aprovação do ·Projeto em 
exame. por constituclonal e 
juridico. 

Sala das comissões. 23 de ou
tubro de 1990. - Mauro 
Benevides, Presidente. - Cha
gas Rodrigues, Relator. 
- Meira Filho - Antonio ALves 
de Queiras- P~ de Sousa
Francisco Rollemberg- Mau~i
cio Corrêa- Gilberto Miranda 
- AUreo Mel lo - Ronaldo Aragão 
- Ney Maranhão. 

Da Comissão do Distrito 
Federal. sobre o Projeto de 
Lei do Distrito Federal nQ 
57 de 1990 - Mensagem nQ 
124 de 1990-DF (Mensagem 
nQ 97, de 1990, na origem), 
que cria cargos efetivos 
nos quadros de pessoal ~e 
menciona e dá outras provi
dências". O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai

va) -o expediente lido vai à 
Relator: Sendor Chagas Rodri- publicação~ 

gues 
Sobre a mesa. requerimento 

O Projeto de ~ei em exame, que vai ser lido pelo Sr. 1~
encaminhado a esta Casa pelo Secretário. 
Chefe do Poder Executivo do 
Distrito Federal. com Tu1cro 
no art. 16. § 1~. do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitarias, tem por objetivo 
a criação de 137 cargos efeti
vos de nível médio, para dotar 
a Secretaria do Meip Ambiente, 
Ciência e Tecnologia, bem como 
o Instituto de Ecologia e Meio 
Ambiente - lEMA e o Instituto 
de Ciência e Tecnologia- ICT, 
vinculados àquela secretaria 
de Estado. 

A proposição sugere a criação 
de 50 cargos de Analistas de 
Administração Pública. 36 car
gos de Técnicos de Administra
ção Pública, de 21 cargos de 
Auxiliares de Administração 
Pública e de 30 cargos de Fis
cais Ambientais, estes últimos 
inclufdos na Carreira Fiscali
zação, a serem lotados no Ins
tituto de Ecologia e Meio Am
biente- IEMA/DF. 

Consoante esclarece a Mensa
gem governamental, os cargos 
em questão não constaram do 
projeto que ensejou a edição 
da Lei n~ 51. de 13 de novem
bro de 1989, que dispôs sobre 
a Carreira Administração Pú
blica. do Distrito Fe~era1. 

A providência em tela torna
se necessária tendo em vista a 
carência de recursos humanos 
nos órgãos de controle e fis
calização ambiental no Distri
to Federal. 

-A relevância dessa função 
fiscalizadora do Poder Público 
tem crescido de forma excep
cional. em face da verti~inosa 
conscientização da soc1edade 
diante dos perigos que rondam 
o meio ambiente. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NQ 375, DE 1990 

Requeremos, fundamentados no 
art. 152 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a prorroga
ção da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, destinada a 
11 investigar indíces de fraude 
na importação e· exportação de 
produtos e insumos farmacêuti
cos. por empresas multinacio
nais. e os passiveis desdobra
mentos da atuação dessas em
presas no PaísL inclusive a 
desnacionalizaçao do setor e a 
desmesurada elevação dos pre
ços de medicamentos", até dia 
15 de dezembro do ano em 
curso. 

Sala das Sessões, 25 de outu
bro de 1990. - Leite Chaves
Mauro Benevides Marcondes 
Gadelha - Antônio Luiz Maya 
Antonio Alves Queiroz - Ney 
Maranhão - Mansueto de Lavor -
Wilson Martins- Albe~to Hoff
mann - Mau~ício corrêa - Ale
xandre Costa - Chagas Rodr i -
gues - Francisco Rollenioerg -
~oão Menezes - Mário Ma1a -
Gilberto Miranda- severo Go
mes - Mareio Bereoski - Odacir 
Soares - Afonso Sancho - Pom
peu de Sousa- oz1e1 Ca~ne1~o 
- Carlos Patrocínio Lourem-
berg Nunes Rocha Affonso 
camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai
va)- o requerimento 1ido con
tém subscritores em número su
ficiente para a prorrogação 
automática do prazo concedido 
à comissão. 

o expediente 
publ1 cação. 

1 ido vai à 

J 
j 
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Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG ( 
SE. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: chegou ao meu 
Gabinete, hoje, a xerox de uma 
noticia do Jornal de Brasí
lia, de 24-10-90, que diz o 
seguinte: 

•votação do Concurso é 
Adiada 11

• 

A noticia se refere ao proje~ 
to de resolução do Senador 
Fernando Hen~~que Cardoso, do 
qual eu seria relator, criando 
o corpo administrativo da As
sembléia Distrital. 

Essa notícia não teria nenhum 
problema maior se não existis
se uma frase a mim atribuída, 
que meu causou, de certa for
ma, algum mal-estar. A frase é 
a seguinte, vamos começar pelo 
parágrafo: 

"Ironicamente, Francisco 
Ro11emberg é relator do 
Projeto de Fernando Henri
que, porque este alegou que 
o substitutivo aprovado 
pela Comissão do DF, de au
toria do Senador Maurício 
Corréa (POT -DF). era in
constit~ciona1 pelas mesmas 
razões apresentadas pelo 
Senador Odacir Soares~" 

Af, Sr. Presidente, vem a 
frase ~ue me de1iciou: 

"Diante da polémica, as 
sugestões que os deputados 
d~stritais trazerem sobre a 
matéria serão bem-vindas." 

Atribuída ao Senador Fra-ncis
co Ro1lemberg essa frase. E 
continua: 

" ... e enfatizando, contu
do que, como os deputados 
distritais ainda não toma
ram posse, as decisões de-
1 es terão de ser unânimes. " 

Tive o cuidado. Sr. Presiden
te, de mandar buscar as notas 
taquigrâficas do dia em que 
apresentei parecer. Como não 
dei nenhuma entrevista a res
peito do assunto. creio que 
foi um erro de redação de quem 
preparou o artigo e não deste 
sehador, porque o senador dis
se tão-somente o seguinte, de 
improviso: 

O SR. FRANCISCO ROLLEM
BERG- (SE. Para esclareci
mento. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, 
primeiro, o nosso prop6sit0 
era permiti r que · a Assem-.. 
bléia Distrital do Distrito 

.Federal tivesse a sua plena 
autonomia, cortássemos de 

vez o cordão umbilical que 
liga o Senado Federal. a
través de sua Comissão do 
Distrito Federal. à Assem-
bléia DistMtal. Mas 
estávamos agindo em 
concreto. Em concreto, ha
via um projeto de resolu
ção, que procuramos. a nos
so ver, melhorar. dando 
também eska independência. 
Por exemplo: o projeto de 
~esolução do Senador Fer
nando Henrique Cardoso pro
punha que o concurso fosse 
"feito pelo setor 'de recur
sos humanos do Senado Fede
ral; transferimos para a 
Assembléia Distrital do 
Distrital Federal. Recusa
mo-nos a fixar salários. 
com a preocupação de que 
isso fosse uma ingerência 
matar, ou fôssemos acusados 
de estar tentando montar 
aquilo que a imprensa. a 
todo instante, a toda hora. 
nos inquina de criar ••tren
Zinhos de alegria." 

Por isso, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. que me ative 
ao projeto de resolução, para 
dar um parecer em concreto. e 
não à discussão da hipótese da 
constitucionalidade ou não. 
haja vista que isso. a meu 
ver, parecia superado quando 
se aceitou que o projeto de 
resolução fosse o mecanismo 
apropriado para dar seguimento 
a assunto desta qualidade. 

Daí por que o meu parecer. 

Agradeço a V. ExA. Sr. Presi
dente. por ter-me concedido a 
palavra para estas explicações 
finais. 

Foram estas as palavras que 
proferi aqui, e não aquela 
frase que me foi atribuída. 

Faço este registro para que 
no futuro. se alguém encontrar 
e quiser dizer que o Senador 
Rol lemberg dizia que, se "os 
Deputados Distritais traze
rem". saiba que ele não 
disse. 

O Sr. Iram Sariava- Permite
me V. Ex~ um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Com muita honra, nobre 
Senador. 

O Sr. Iram Saraiva Nobre 
Senador Francisco Rollemberg, 
a bem da verdade gostaria de 
dizer que ontem eu estava ao 
seu lado no momento em que v. 
ExA não só debatia como também 
colocava o seu ponto de vista 
e causou-me estranheza uma 
frase posta como sendo de V. 
ExA e que. em momento algum. 
tive oportunidade de ouvir. o 
Brasil, ultimamente, tem pas
sado por algumas sessões espí
ritas e talvez isto possa ter 
realmente acohtecido em um mo-
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mente em que nenhum de nós 
dois estivesse presente. Quero 
apenas dizer a V. Exà que li, 
estranhei ~ as notas taquigrá
ficas testemunharam. Todos nós 
temos consciência disso~ Trago 
apenas o meu testemunho a V. 
ExA 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Agradeço sensibilizado, porque 
o testemunho de V. ExA vem re
forçar, vem fazer a defesa -
aliás -talvez nem ~recisasse 
defender-me, do fato de terem 
impingido a mim uma frase que 
não pronunciei. com um portu
guês terrfve1. Daria uma 1m
pressão, a quem fosse ler ... 

o Sr. lram Saraiva - E que 
jamais faria justiça a v. ExA 

O SR. FRANCISCO ROLLEM
BERG -. • • que o Senador 
sei disso -tem alguma difi
culdade de expressão. prefere 
às vezes trazer por escrito os 
seus discursos, para não dar 
nenhum escorre~o desse tipo. 
Mas o Senador nao poderia a
ceitar que uma frase desse 
teor lhe fosse atribufda. 

Sr. Presidente, fUi Relator. 
no Senado, da Comissão sobre o 
Código de Menores. Nessa opor
tunidade. no Capítulo II - Da 
Prevenção especial. dois arti
gos me chamavam a atenção: Se
ção I~ Da Informação, cultura, 
Lazer~ Esporte. Diversões e 
Espetaculos! 

11 Art. 69. o poder públ i
co. através de órgão compe
tente. regulará as diver
sões e espetáculos públi
cos, informando sobre a na
tureza deles. as faixas 
etárias a que não se reco
mendem. locais e horários 
em que a sua apresentação 
se mostre inadequada. 

Parágrafo un1co. Os 
responsáveis pelas diver
sões e espetãculos públicos 
deverão afixar, em lugar 
visível e de fácil acesso, 
à entrada do local de exi
bição, informação destacada 
sobre a natureza do espetá
culo e a faixa etária espe
cificada no certificado de 
classificação." 

HArt. 71. As emissoras de 
rádio e televisão somente 
exibiráQ programas com fi
nalidades educativas. ar
tfsticas. culturais e in
formativas, adequadas ao 
público infante-juvenil, no 
horário recomendado para 
essa faixa etária. 

ParágrafO único~ Nenhum 
espetáculo será apresentado 
ou anunciado sem aviso de 
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sua classificação, antes de 
sua t~ansmissão, apresenta
ção e exibição." 

Junte-se a isto, sr. Pre
sidente, o art. 220 da nos
sa Constituição, que diz: 

11 A manifestac;ão do pensa
mento, a criaçao, a expres
são e a informação. sob 
QÜa 1 quer forma, processo ou 
veiculo não sofrerão qual
quer restrição, observado o 
disposto nesta Constitui
ção. 11 

11§ 3k 
federal: 

Compete à 1 e i 

I - regula~ as diversões 
e espetáculos públicos, ... 

II - estabelecer os meios 
1egais que garantam à pes
soa e à ~amllia a possibi
lidade de se defenderem de 
programas ou proQramações 
de rádio e telev1são que 
contrariem o disposto no 
art. 221. bem como da pro
paganda de produtos, práti
cas e serviços que possam 
ser nocivos à saúde e ao 
meio ambiente." 

Ora, Sr. Presidente, tenho a 
impressão de que foi embasado 
neste artigo e no CódiQo de 
Menores que nosso eminente 
Companheiro Ministro uarbas 
Passarinho assinou recente 
portaria. 

o anúncio de medidas levadas 
a efeito pelo Minis~ro da Jus
tiça, para de certa forma pos
sibilitar um maior controle 
social sobre a proQramação das 
emissoras de telev1são em nos
so País. tem provocado insus
tentável celeuma, envolvendo, 
inclusive, a questão relacio
nada com a liberdade constitu
cional prevista no inciso IX 
do art. 5.2 

Ainda hoje li, no ~ornal do 
Brasil, na coluna do nosso e
minente jornalista Carlos Cas
tello Branco, uma nota a res
peito, na qual ele solicita 
que o nosso Senador e Ministro 
não tenha nenhum acanhamento 
em retroceder, voltar atrás, 
tornar sem efeito aquela 
portaria. 

Na realidade. o que se pre
tende, e sob a forma mais 
democrática possível. é res
guardar a inviolabilidade do
m11iciar contra incursões a
frontosas aos mínimos precei
tos de natureza moral presen
tes na formação de cada um. 

Tenho recebido constantemen-
te, e estou a colecionar essa 
correspondência para pronun
ciamento futuro. ofícios da 
Câmara de Vereadores das mais 
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diversas cidades do meu estado 
e do Pafs, a1ém de solicita
ções verbais de pa1s de fami-
1 i a. de homens do i nter1 o r do 
meu estado e de senhoras. pro
testando contra a maneira um 
tanto abusiva com que a tele
visão vem projetando em 
hcirárlos imprórios. horários 
em qUe as crinaças ainda não 
foram dormir. cenas de sexo e 
violência que estimulam muito 
a mente infantil. 

A atitude do Ministério da 
Justiça foi. acima de tudo i
niciativa de um caminho a se
guir. e nada reinstauradora de 
um modelo de censura ~á banido 
por preceito da própr1a Carta 
Magna. 

Não há pois como condenar as 
novas disposições geradas pela 
portaria mintsterial, seru an
tes perquirir o real alcance 
das medidas e, princi~almente. 
a forma como devem ser encara
das pela sociedade. de um la
do. e pelas concessionâ~ias~ 
de outro. 

A proposta obdece o mais rí
gido princípio classiflcató
rio. balizador da programação 
e do acesso aos programas, 
nada portanto, de mais lógico 
se poderia esperar. Qualquer 
alusão à volta da censura 
constitui-se em mero exercício 
de imaginação. 

Trata-se no entanto. de 
temática merecedora de uma 
análise mais aprofundada. o 
que pretendo fazer em pronun
ciamento a ser proferido nos 
próximos dias. 

Por ora, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. cumpre-me es
clarecer que esse peq~eno 
comentário vem muito a propo
sitO da assunção do nosso com
panheiro Jarbas Passarinho à 
frente da Pasta da Uustiça. 

Quero falar acerca desse co
lega que faz questão de rea
firmar suas origens na pequena 
cidade de Xapuri. no Acre, de 
onde saiu para vida militar, 
administrativa, parlamentar e 
literária. 

Jarbas Passarinho soube, como 
poucos. buscar um aprofunda
mento e uma atualização cons
tantes acerca de todos os as
suntos relativos ao interesse 
nacional, conforme documenta 
sua atividade leQislativa, 
seja por suas acauteladas in
tervenções em plenário, seja 
por sua atuação no Congresso 
Nacional. seja por seu traba
lho como Constituinte. 

Além do mais~ sUa vasta expe
riência no executivo, adquiri
da nas ocasiões que teve de 
chefiar o Estado do Pará ou de 
conduzir as Pastas do Trabalho 
e Previdência Social, da Edu-

cação e Cultura e da Previdên
cia e Assitência Social. é bem 
mais que mera recomendação de 
sua capacidade de atuação: 
trata-se do próprio reflexo da 
existência de uma invejável 
bagage~ a serviço desta Nação. 

Assim exposto~ é dific11 exi
gir·Oe ~arbas Passarinho qual
quer outro testemunho a 
credenciá-lo como apto a assu
mir mais este desafio. a ser 
superado com a mesma esponta
neidade com que ele costuma 
superar obstáculos aparente
mente intransponíveis. 

Não se pode exigir mais de um 
homem que já cumpriu tantos 
anos a serviço do País, a não 
ser o currfculo de sua vida 
pública. 

Com efeito. se o Senado per
deu um de seus mais ihtransi
gentes defensores, tribuho de 
1rretocáve1 eloqQência, pala
mentar de privilegiada capaci
dade para diálogo. ganha o Po
der Executivo um co1aborador 
do mais alto nfvel, por sua 
honradez. por sua perspicácia, 
por sua cu1tura, por sua sóli
da formação moral e intelectu
al. 

Inicia o Ministro Passarinho 
uma nova missão, para a qual 
já se encontrava plenamente 
credenciado, assumindo o papel 
esperado de interlocutor com o 
Congresso Nacional. ~á no pri
meiro dia ap6s sua posse S. 
Ex~ articula os primeiros e 
definitivos contatos para gue 
se aproveru as suplementaçoes 
orçamentárias em nome do bom 
desempenho da máquina adminis
trativa. 

Em seguinda. procura dar a
tenção ao cla~or da sociedade. 
contra os visfveis abusos co
metidas pelas emissoras de te
levisão. exploração inadequada 
da nudez. do sexo e da 
violência. 

o Ministro úarbas Passarinho 
em nada inovou, Sr. Presidente 
e Sr~s Senadores. Apenas deu 
cumprimento às expectativas 
existentes em relação ao com
portamento de um Ministro da 
Uustiça: harmonizar o Executi
vo com o Legislativo, na busca 
do entendimento e de caminhos 
comuns. ao lado de zelar pelo 
cumprimento das regras básicas 
do convívio social. 

O Sr. Afonso Sancho- Permi
te-me V. Ex 4 um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
Ouço v. Ex 4 com muito prazer, 
nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho- Associ
o-me a mais esta manifestação 
de apoio à medida moralizadora 
do nosso estimado Senador e 
Ministro Uarbas Passarin.ho. o 
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ove a televisão vem mostrando 
eb horários nobres não se vê 
nem em Cordéis. porque lá nin
guém sabe o que está ocorren
do; na televisão. não. está à 
vista de crianças de qualquer 
idade. Quanto à violência. 
também não tem sentido, é um 
verdadeiro absurdo~ é uma con
clamação para que essa menina
da- hoje temos no Brasil mais 
de 30 milhões· de crianças
veja e sinta que é muito inte
ressante ser violento, matar e 
cometer todas essas 
barbaridades. Senador Francis
co Rollemberg. associo-me à 
sua manifestação de solidarie
dade à portaria ministerial. É 
muito diT{cil o Ministro Pas
sarinho retroceder naquela me
dida porque S. Ex 4 não tem o 
apoio de meia dúzia de jorna
listas que .acham que a demo
cracia deve ser não-liberdade, 
mas licenciosidade. Estão 
enganados. Este é o meu pensa
mento particular, pelo tempo 
que conheço nosso ilustre Se
nador Jarbas Passarinho. Muito 
obrigado. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
Muito obrigado digo eu. Sena
dor Afonso Sancho. ·V. Ex:! já 
percutiu nesta Casa. com muita 
proficiência, este assunto. 
Creio que eu não te~ia nada a 
dizer, porque V. ExA já fez. 
na tribuna. isto que estou fa
zendo agora. Não fo~a a insis
tência dos jornafs até a data 
de hoje a percutir, a falar. a 
repetir o mesmo assunto, eu 
não teria decidido a vir a 
esta tribuna para dizer que 
outro senador também pensa as
sim, a ele se associa e aqui 
está para trazer o seu apoio 
incondicional. Em defesa da 
ética, da moralidade pública, 
embora o Senador Jarbas ~assa
rinho não precise de ninguém 
para defendê-lo, S~ Exa conta 
com os seus Companheiros do 
Senado. como V. Exn, como eu, 
como todos desta Casa. 

Em relação ao comportamento 
de um Ministro da Justiça, ele 
tem que harmonizar o Executivo 
com o Legislativo na busca do 
entendimento e de caminhos co
muns, ao lado de zelar pelo 
cumprimento das regras básicas 
do convívio social. 

Em nada S. ExA inovou, prin
cipalmente pelo que dele co
nhecemos e pelo que dele 
esperamos. 

Está de parabéns o Senado Fe
deral po~ saber abrir mão de 
um de seus componentes mais 
ilustres e capacitados; está 
de parabéns o Executivo por 
acolher. dentre seus colabora
dores diretos, uma fi~ura por
tadora de indiscutfve1s predi
cados para ·o exercício de tão 
árdua missão. 

O Senado Federal abriu mão de 
tão ilustre Senador, mas rece
beuy em contrapartida. o Sena
dor Oziel Carneiro, paraense. 
que traz a mesma desenvoltura, 
a mesma coragem de luta, a 
mesma bravura do Senador Uar
bas Passarinho, que o substi
tui neste instante, e, nes~es 
poucos dias no Congresso Na
cional. já pôde muito bem, 
neste Plenário e nas Comis
sões, drmonstrá-lo. 

Auguramos, assim, que seu 
trabalho seja dos mais p~ofí
cuos à frente da Pasta da ~us
tiça, e que, deste modo. se 
cumpra a determinação presente 
em seu próprio perfi 1 de homem 
integro. respeitado responsá
vel e, acima de tudo, zeloso 
pelo bem comum. 

o sr. Oziel Carneiro Per
mite-me V. ExA um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
-Com prazer, ouço o aparte de 
V. Ex 11 

O SR. OZIEL CARNEIRO Ini-
cialmente, agradeço a v. Ex~ 
as considerações a meu 
respeito. Como disse no meu 
discurso de posse, a responsa
bilidade que assumi, ao inte
grar a Representação do Pará 
nesta Casay é mu1to maior, 
porque coube a mim ocupar a 
cátedra de Jarbas Passarinho. 
S. Ex 11 , além de ter 20 anos de 
vida pública e vivência neste 
Parlamento é um intelectual , é 
um homem de diálogo, dedicado 
à causa pública,. e tem demons
trado essa capacidade tanto na 
área legis1ativa como em fun
ção executiva. 

Quanto à portaria sobre a 
classificação de horários em 
televisão, tehho certeza de 
que. ao tomar essa decisão, o 
Ministro Jarbas Passarinho o 
fez atendendo, sem dúvida ne
nhuma, à unanimidade da famí
lia brasileira. S. ExA não es
tabeleceu, pelo que se leu na 
portaria, nenhuma nova censu
ra, apenas fez uma classifica
ção, porque a televisão entra, 
a qualquer momento, no lar. de 
qualquer brasileiro. E qual
quer criança. no início da 
noite,, pode viraP o dial de um 
televisor e assistir a cenas 
de violência e de sexoy cenas 
essas que já estavam cons~itu
indo um abuso~ Tanto que a 
portaria não profbe: a porta
ria apenas faz uma ada~tação 
ao . Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e chama as dire
ções das televisões à respon
sabilidade, para que colabo
rem, a fim de qUe não sejam 
degradados ainda mais os cos
tumes da sociedade brasileira. 
Parabenizo o ilustre Senado~ 
Francisco Rollemberg pela o
portunidade de levantar nova
mente este assunto no 
plenário, exatamente como aca-
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bou de afirmar v. Exa, porque 
a imprensa ainda procura tra
tar deste assunto, afirmando 
que foi restabelecida a censu
~a o QUe não esDelha realmente 
a verdade. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
-Senador Oziel Carneiro. a
gradeço a v. ExA o aparte. 

O eminente Minist~o Jarbas 
~assar1nho. ao editar a porta
ria, fez aquilo que chamamos 
recordar. S. Ex4 quis chamar a 
atenção da Nação para algo que 
existe e de que todos nos es
tamos esquecendo. de certa 
forma: o poder de lembrar que 
existe um Estatuto da Criança 
e do Adolescente, que a Cons
tituição tão bem prevê. 

S. ExA fez lembrar que esse 
estatuto precisa ser cumprido. 
Não se vai restabelecer a cen
sura, mas temos que nos auto
censurar; temos 9ue sentir o 
que é bom. o que e ético, o 
que é moral. e separar o que é 
pernicioso do que não é 
pernicioso. S. ExA agiu muito 
bem ao baixar a portaria. 

o Sr. ..João Nascimento 
-Senador Francisco Rollem
berg, permite-me V. ExA um 
aparte7 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
-Concedo o aparte a V. E~~ 

o sr. Uoão Na se i mento - São 
atos dessa natureza, nobre Se
·nador, que o nosso ministro 
teve a coragem de praticar. E 
preciso muita coragem neste 
Pais para determinadas ações, 
inclusive a nossa. de parla
mentar. para tomar certas 
atitudes. Não considero essa 
iniciativa um ato dê censura. 
Como já disse o Senador Afonso 
Sancho, não é uma censura; na 
realidade, é a preservação da 
moral da família. Aliás, como 
o ministro fez, é preciso que 
nós. que compomos esta Casa, 
possamos dar a S. ExA respaldo 
politico. Não considero um ato 
de censura, considero um ato 
de coragem determinar que o 
apa~elho de televisão quando 
seja ligado nas nossas casas 
por nossos familiares, trans
mita aquilo a que. pelo menos. 
possamos ·assistir. e os filhos 
junto conosco. De fato, ulti
mamente. infelizmente, a tele
visão tem destacado cenas de 
sexo e vio1éncia, senador. fa
zendo com que haja uma verda
deira briga entre algumas re~ 
des de televisão neste Pafs. 
Quando ~'-!ma rede faz uma novela 
em que ates de relação sexual 
aparecem com nitidez, ~ outra 
quer fazer melhor, ou mostrar 
mais. Também solidarizo-me com 
v. Ex 4 Esta Casa deve tomar 
consciência de que o Ministro 
da Justiça precisa do apoio 
não só do Congresso Nacional 
como, tenho certeza absoluta~ 
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segundo disse V. ExA, de todas 
as Assembléias Legislativas e 
Câmaras Municipais, que, como 
o povo em geral, têm-se mani
festado contra a atitude de 
determinadas emissoras de 
televisão. Portanto, fica aqui 
o apoio e a solidariedade ao 
pronunciamento de V. Ex4 • 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
- Eminente Senador Uoão Nasci
mento, agradeço a v. Ex4 o 
aparte. E todos os lugares que 
nós, homens públicos que che
gamos à maturidade, freqüenta
mos, encontramos, como queixa 
comum, a falta da reQulamenta
ção de vigilância dos costu
mes, essa 1 i berdade que se 
confunde, como bem disse o se
nador do , Ceará, com 
libertinagem. E preciso que se 
regulamente essa legislação. a 
não se fazer, teríamos que a
creditar que estamos vivendo 
em um pafs de hipóc~~tas. por
que estamos a solicitar mora
lidade, mas. no fundo, quere
mos a imoralidade püblica. 

Sr. P~esidente, S~s. Senado
res. era o que tinha a ~egis
trar nesta tarde, um problema 
de linguagem e um p~oblema de 
legislação moral e de 
costumes. (Muito bem! Pal
mas.) 

Du~ante o dfscu~so dos~. 
F~ancfsco Rollembe~a. o Sr. 
Iram Saraiva, 1Q Vfce
PresidenteT deixa a cadei~a 
da presidência que é ocupa
da pelo Sr. Pompeu de Sou
sa, 3g Secretário~ 

O SR. 
Sousa) -
Senador 
valho. 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Com a palavra o nobre 
Cid Sabóia de Car-

O SR. CIO SABÓIA DE CAR
VALHO (~MOS - CE. Pronunci-a o 
seguinte discurso.}- Sr. Pre
sidente Pompeu de Sousa, Srs. 
Senadores: deveria eu ter ocu
pado a tribuna ontem. para a
bordar os temas que hoje me 
fazem chegar a ela, mas, mesmo 
assim, fiz um breve pronuncia
mento para refutar versões~que 
são d~das sobre o Regime ~urí
dico Unico dos Servidores Pú
blicos Federais, absolutamente 
sem fundamento; ve~sões des-

~~~v~~a~ex~~- v~~da~Gb;t?i~i~~~ 
aprovado por esta Casa, que já 
foi aprovado, também. na Câma
ra dos Deputados pela Comissão 
de Constituição, ~ustiça e de 
Redação. 

Sr. Presidente, S~s. Senado
res, estava eu aqui prestes a 
viajar em missão parlamentar, 
quando ocorreu a exoneração 
não chamo demissão, chamo exo
neração- do Ministro Bernardo 
Cabral. Como sei que S. ExA 
chegou ao ministério com ânimo 
de acertar, com desejo de fi
car, tanto assim que, como o 
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nosso companheiro Carlos C.h1a
ren f. nem sequer disputou a 
eleição, lamento profundamente 
todos aqueles episódios. 

,O que mais me impressionou em 
tUdo isso é a baixa cotação em 
que se encontra no País a dig
nidade do ser humano. a honra, 
a vida privada de cada 
cidadão. 

Quando elaboramos a Consti
tuição Federal. tivemos o cui
dado de, no art. s~. prescre
vermos algo a respeito da ima
gem do cidadão, da sua vida 
privada, do direito de res
guardar a sua intimidade, en
fim, nesse caminho. delibera
ções constitucionals que têm 
tido sentido absolutamente 
inverso. 

Ao invés de a Carta fundar um 
comportamento ético melhor na 
Nação. eis que, muito pelo 
contrário, há nesse momento o 
inverso daquilo que a Consti
tuição procura preservar. Isso 
ocorre porque está na moda. 

o candidato luiz.Inácio Lula 
da Silva foi brutalmente agre
dido durante a campanha elei
toral, e coisas estúpidas vie
ram à baila. como a história 
relativa a sua filha, a ex
mulher, a uma tentativa de a
borto, algo muito subjetivo 
mas que serviu para uma campa
nha ele i tora L Pior ainda, 
ante a concordância. ante a 
falta de função do TSE - Tri
bunal Superior Eleitoral. o 
tribunal, na verdade. não coi
biu esse abuso, admitiu duran
te a campanha politica. Isso 
constou da televisão, foi tema 
explorado em programas eleito
rais e a prática foi fundada 
por essa desobediência, porque 
o mau exemplo é algo muito 
seguido. Ao bom exemplo é di
fícil o atendimento, mas o mau 
exemplo é logo seguido. Como 
quem deu o mau exemplo é o a
tual Presidente da República. 
Dr. Fernando Collor de Me11o, 
cuidaram de seguir o seu cami
nho e de preencher o vazio dos 
seus rastros em práticas se
guintes, que, agora, são moda 
no País. 

Acredito que a saída do ex
Ministro Bernardo Cabral tenha 
uma fundamentação de conve
niência do Poder Executivo em 
face de alguns acontecimentos 
de ordem ~urídica, ou sua sai
da podera ter um fundamento 
politico-partidário, quando se 
sabe que mágoas da campanha 
eleitoral restaram, respeitan
tes ao então Ministro Bernardo 
Cabral em face da candidatura 
de um filho seu, e em face da 
coligação, onde, em Um estado 
do Norte, amigos do presidente 
foram derrotados, i nc1 usi v e 
para o Senado Federal. 

Os deslizes de ordem jurídica 
foram criticados por m1m. aqui 
nesta tribuna. Foi aqui mesmo 
que falei. criticando o Minis~ 
tro Bernardo Cabral. Não posse 
dizer, no entanto, que errou 
sempre, ou não posso dizer se 
o erro era propriamente seu, 
qu ,se era uma mera assunçãc 
que fazia do defeito, em face 
da função que lhe cabia, como 
ministro de Estado. . 

Sei que teve acertos e 
muitos. Sei que foi um minis
tro atento, e muito. Sei que, 
aqui na Constituinte, nos tra
balhos deste Congresso Nacio~ 
naly foi homem de conduta cor
reta. bom companhei~o e cida
dão exemplar. Foi parlamenta~ 
de ótima conduta. e. se mudo~ 
sua personalidade. foi após 
transpor os limites do Con
gresso Na c i o na 1 • 

Houve muitos erros juridicos, 
desacertos ante a Constitui
ção. desrespeitos à lei cons
titucional, e o próprio Supre
mo Tr1buna1 Federal foi obri
gado a aplicar a correção. Is
so, realmente. é muito ruim. A 
substituição do ministro pode 
ter sido por este caminho, ou 
pode ter si do por um cam·i nho 
de ordem política. mas nunca o 
caminho amoroso, que, de modo 
terrfvel, se quis dar como fi
sionomia do ato exoneratório •. 
do seu pedido de exoneraçao. 
com o conseqüente atendimento 
por parte do Presidente da 
República. Acredito que houve 
no episódio um brutal aprovei
tamento. dent~o de um modismo 
nacional. A honra, a dignida
de, a vida privada de um cida
dão não vale nada. absoluta
mente nada, neste momento pelo 
qual passa o Brasil, 
Acostumou-se a isto, ante a 
disposição constitucional ab
solutamente contrária, que 
procura dar ao indivíduo a se
gurança da sua privacidade, as 
possibilidades de defesa de 
sua honra e a possibilidade do 
zelo de sua imagem. o Ministro 
Bernardo Cabral não teve esse 
direito. Hoje, retornou à Câ
mara dos Deputados, já se en
contra retornado. Quiçá reen
contre aqui a paz de espírito 
que não fora perturbada duran
te os trabalhos da Assembléia 
Nacional Constituinte e nem 
ante os trabalhos da Câmara 
dos Deputados. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, também venho à tribuna 
falar a respe~to da Petrobrás, 
porgue me causa grande preocu
paçao o que está acontecendo a 
envolver essa empresa de gran
de porte porte económico, 
porte financeiro. Mas não é 
apenas o aspecto patrimonial, 
é o aspecto patriótico e emo
cional para a Nação que a 
Petrobrás representa. Fiquei 
temeroso? não diante da subs
tituição do seu presidente, 
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isso é 
natural. 

um fato normal, 

O Presidente da República 
sempre terá a aptidão de subs
tituir livremente os seus au
xiliares, mas me causou muita 
estranheza, quando vi, na te
levisão, a afirmativa de que o 
então ocupante da Petrobrás 
estava sendo demitido po~ 1n
competéncia e por insubordina
ção. 

Achei aquilo muito agressivo 
e capaz de indicar um desre
gramento interno do Governo 
central. 

Isso me preocupa: um desre
Qramento emocional no Palácio 
do Planalto, porque se o Pre
sidente Fernando Collor tem ~ 
direito~ a aptidão const'lt\ 
ciona1 de alterar o seu quadt 
de auxiliares, por certo a Na
ção não lhe concede a possibi
lidade de atuar emotivamente 
através de seu porta-voz. que, 

·ass1m, teve um comportamento 
que deveria· merecer uma repri
menda póblica por parte do 
Presidente da República. Por 
~uê7 Porque estamos numa época 
de união dos esforços. 

Ainda há pouco, a Ministra 
Zélia Cardoso de Mello esteve 
nesta Casa e quase recobrou, 
aqui, a saúde do seu espírito, 
depois de brutalmente atingida 
no outro episódio a que me re
feri sem lhe dizer o nome, por 
certo pelo mais profundo res
peito que S. Ex4 merece. S. 
Ex4 veio aqui e colheu do se
nado Federal o comportamento 
maduro desta Casa, colheu da 
Câmara dos Deputados a mani
festação sensata dos seus re
presentantes e saiu daqui com 
a certeza de que o Governo Fe
deral não está s6 na luta pelo 
equilíbrio brasileiro. e pa~
tir do redimensionamento, da 
rediscussão e da recontratação 
da divida externa. 

Ainda hoje. pela manhã, 
trabalhávamos na Comissão de 
Assuntos Económicos e nela 
aprovávamos propositu~a de au
toria dúplice, dos Senadores 
Jorge Bornhausen e Fernando 
~nrique Cardoso. Predom1nava. 
ali, o espírito Pãt"riótieo·-··cte 
cooperação, mesmo nos debates 
~ue procuravam situar a ques
tão sob a ótica constitucio
nal. Em momento algum, nenhum 
Senador da Comissão pretendeu 
negar o apoio desejado pelo 
Governo. A um só tempo, todos 
os Senadores. de todos os par
tidos ali representados. tive
ram a preocupação de eleger o 
melhor instrumento para faci
litar a atividade governamen
tal. Pouco importava, ali, a 
presença do parlamentar do 
PSOB. do PFL. do PSB. do PMDB. 
ou de qualquer Partido. Havia' 
o sentido de cooperar. 

Notem V. Ex~s. que o Presi
dente da República partiu para 
a Tase melhor do seu Governo, 
aquela em que consegue o apoi
o. lógico, aQuele apoio que 
aqui já fo~a objeto de pronun
ciamento meu. o apoio às medi
das corretas e a negativa às 
medidas incorretas. Pois os 
ânimos serenaram~ uma eleição 
após a outra conseguiu fazer 
cessa~ o quadro de emotivida
de, fazendo desaparecer, tam
bém, ressentimentos pessoais 
porventu~a existentes. Se isso 
ocorre agora. o Governo galopa 
a campo solto para conquistar 
as suas melhores vitórias. 
porque estas serão da própria 
sociedade, serão do Estado, 
serão do Pais. serão da Nação. 

É evidente que nesse Quadro. 
1uando o auxiliar presidencial 
-ai de um comportamen~o ético 
recomendável. de um comporta
mento desejado pelo equilíbrio 
governamental? deveria ter me
recido uma repreensão, para 
que nunca parecesse que, quan
to à Petrobrés, haveria uma 
questão meramente pessoal. 
Deus nos livre que a PetrObrás 
seja objeto de disputas emo
cionais. tal é a sua importân
cia. ·desde a campanha 11 0 Pe
tróleo é Nosso", da qual 
participei. Deus nos livre aue 
a Petrobrás possa. hoje, fuQir 
do seu destino histórico quan
to as riQuezas que explora. 
para cair miserrimamente numa 
situação de d1sputa psicológi
ca to de disputa egocêntr 1 ca o'u 
ate mesmo de uma disputa poli
tica distante dos interesses 
nacionais. 

b1n9te. Vihda da Superinten
dência do Desenvolvimen~o do 
Nordeste. Na minha ausência. 
outros parlamentares. i~ual
mente no~destinos, cuidaram do 
assunto, inclusive o Senador 
Mau~o Benevides, do meu esta
do, e apoiado pelo Senador 
~osé Afonso Sancho. teve o 
cuidado de logo declarar a 
luta em prol do Finor e dos 
demais incentivos. 

Venho. então, à tribUna para 
dar seguimento a esse 
trabalho~ Dizer, inclusive. 
que o projeto do Senador Man
sueto de Lavor é dos mais in
teressantes, porque visa ao 
disciplinamento desses incen
tivos. Um disciplinamento ca
paz de evitar desregramentos. 
desvios, aplicações indevidas 
dessas verbas tão salutares 
para a região onde se encontra 
encravado o nosso estado. o 
Ceará. ~ evidente que sendo um 
~rojeto de lei. estará sujeito 
as emendas que irão aperfeiçá
lo; aos reparos, aos acrésci
mos, às diminuições~ enfim, a 
tudo Que aperfeiçõe esse 
instrumento. 

O Sr. Mauro Benevides Per
mite V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÕIA DE CAR· 
VALHO- Terei prazer em ouvir 
V •. ExA. nobre senador. 

Ê preciso que o Superinten
dente da Sudene, Sr. Adauto 
Bezerra. que nos dirigiu cor
respondência, saiba ~ue a luta 
da bancada nordestina será 
una, será unissona, será uma 
luta bem declarada nas rep~e
sentações de cada estado. 

Por isso. ocupo a tribuna, 
neste moment9. pa~a tecer con
siderações as quais me dedico 
nesta etapa do meu pronuncia
mento. 

Ouço o nobre Senador Mauro 
Benevides. 

Sr. ~Presidente, srs. senado
res. o céu do Brasil chegou a 
ficar turvado por possibilida
des de escândalos que envol
vessem a Petrobrás já neste 
momento e já neste Governo. 
Estamos desejando que nada 
d1sso seja veroade e que nada 
disso aconteça, porque a 
Petrobrás é algo de muito fun
damental, não apenas para a 
economia brasileir-a. não ape- O Sr. Mauro Benevides- Nob~e 
nas para o sistema econômico Senador Cid Sabóia de Carva
do Pafs. para as atividades lho, o pronunciamento de V. 
político-administ~ativas e não· Exa, neste instante. reforça 
apenas para a administração. A aquele posicionamento ante
Petrobrás é pa~te da nossa riormente assumido por todos 
emoção: a Petrobrás é uma pe- nós, em defesa intransigente 
eFa angular- na hi~tó~ia do pa- do Finor, embora ~odes nós te-
1:riotismo nacional, ê·;:ronto·d·e nhatlics admitido a necessidade 
luta, é ponto de par-tida e de se aprimorar a atua1 
ponto de chegada do ~ue há de sistemática~ a fim de que não 
melhor neste ?afs. · ocorram distorções que, até 

aqui, tém suscitado comentá
rios, protestos e reações de 
determ1nados segmentos.empre
sariais. Na votação, agora, do 
Orçamento da União para o e
xercicio de 1991, tivemos a 
preocupação de fazer inser!r 
explicitamente uma dotaçao 
destinada ao Fundo de Investi
mento do Nordeste, para que, 
com isso. oferecêssemos a ga
rantia de execução dessa poli
tica de incentivos QUe, de 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res. ontem discursou nesta 
Casa o nobre Senador Mansueto 
de Lavor, preocupado com o Fi
nar e outras formas de incen
tivos pa~a o Nordeste. 

Eu estava no exterior. na In
terparlamentar. .no Uruguai 
mais precisamente. e não pude 
atender, de imediato. à con
c1amação Que chegou a meu ~a-
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certa forma, tem colaborado 
significativamente para a ace
leração do nosso desenvolvi
mento. Quando o Senador Man
sueto de Lavor. na tarde de 
ontem, submeteu à apreci2ção 
da casa o s~u projeto de lei, 
que v. Ex começa a comentar 
na tarde de hoje, eu. ao 
aparteá-lo, destaquei que esse 
aprimoramento· era realmente 
indispensável para que o Fi
nor, aperfeiçoado na sua mecâ
nica de aplicação, pudesse 
continuar a contribuir para o 
progresso do Nordeste e o bem
estar social de 42 milhões de 
brasileiros. Acredito que va
mos nos debruçar sobre o pro
jeto do Senador Mansueto de 
Lavor~ vamos oferecer a cola
boraçao indispensável~ quem 
sabe, ao melhor entendimento 
da proposta do ilustre repre
sentante de Pernambuco e dare· 
mos condições de garantir, com 
manifestações como a de v. Ex 4 

na tribuna. hoje, a existência 
do Fundo de Investimento do 
Nordeste. Ainda hoje, nobre 
Senador Cid Sabóia de Carva
lho, o Superintendente da Su
dene, Adauto Bezerra, em arti'
go pub1icado na imprensa de 
Fortaleza, defende o Finor mas 
reconhece. e1e mesmo, a neces
sidade de se aperfeiçoar a 
sistemática vigorante. Vamos 
trabalhar nessa tarefa de 
aperfeiçoamento. o projeto do 
Senador Mansueto de Lavor 
será, sem dúvida, um conduto 
para que atinjamos esse nobre 
objetivo. As minhas congratu
lações a V. ExA que, como um 
dos mais eminentes represen
~antes da nossa região, assume 
agora essa postura em defesa 
clara e intransigente do Fundo 
de Investimento do Nordeste. 

O SR. CID SABÓIA DE CAR
VALHO - Obrigado. nobre Sena
dor Mauro Benevides. Corno Pre
sidente do Banco do Nordeste 
do Brasil, é preciso ~essa1-
tar, também, a importância, 
quando examinamos esse assun
to, do aanco do Nordeste, ~ue 
é absolutamente impresc1ndíve1 
para a nossa região. Já houve 
tempo em que se pensou na ex.
tinção do Banco do Nordeste. 

Lembro-me que, quando relator 
da Medida Provisória n~ 151, 
recebi muitas emendas que vi
savam tanto à extinç&o da Su
dene, como ã extinção do pró
prio Banco do Nordeste do Bra
sil S/A. Quero dizer, o Nor
deste não prescinde nem da Su
dene, nem dos incentivos rela
tivos ~. ela. Não prescinde, 
também, do Banco do Nordeste 
do Brasil. 

O Sr. Afonso Sancho- Permite 
V. Ex~ um aparte, nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho? 

O SR. 
VALHO 
Ex• 

CIO SABÓIA 
Com prazer, 

DE CAR
ouço v. 
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o Sr. Afonso Sancho - Desejo. 
a exemp1o do nosso estimado 
companheiro Mauro Benevides. 
congratular-me com V. Ex~ por 
traze~ também este assunto da 
Sudene e, por conseguinte. do 
Finar, para o plenário desta 
Casa. Rea1mente, a sudene tem 
feito cócegas a muita gente lá 
pelo Sul do ?aís. Hoje, em 
todo o Nordeste. existem in
dústrias moderníssimas, traba
lhando a todo vapor, exportan
to semanalmente para o exte
rior produtos que. naturalmen
te, quem tinha esse privilégio 
era só o cent~o-sul; o Nordes
te não tinha. Então. ainda e
xiste na mente de a1guhs ami
gos nossos. que o Nordeste 
deve ser uma região subdesen
volvida ete~namente. Sou da
queles que não acredita, nem 
por um minuto, que o Presiden
te que ai está, nordestino. e 
que ~ez a sua campanha baseada 
na defesa do Nordesta, pelo 
menos na nossa ~egião, não 
iria permitir que equipe a1gu
ma sua riscasse do mapa do de
senvolvimento do arasil a su
dene e. por conseQüinte, o 
Fundo de Oesenvo1v1mento do 
No~deste. De forma que. apenas 
nós que somos nordestinos e 
que temos uma das maiores ban
cadas aqui nesta Casa e na Câ
mara. temos o dever de nos 
reunir, de nos mobilizar e de 
defender o que for melhor, a
proveitando esse. projeto do 
eminente Senador Mansueto de 
Lavor, aprimorando-o e fazendo 
com que ele venha a se~ real
mente o novo guia para que a 
Sudene se desenvolva cada vez 
mais, embora contrarie alguns 
patrícios nossos. Muito obri
gado. 

O SR. CID SABÕIA DE CAR: 
VALHO- O aparte de v. ExA e 
dos mais importantes, pela na
tureza com que ele se apresen
tai ante o conhecimento de V. 
Ex a respeito de nossa 
região. 

Fi na 11 zo o meu pronunci ament·o 
dizendo que iremos trabalhar 
sobre o projeto do Senador 
Mansueto de Lavor, iremos vi
sar ao seu aperfeiçoamento, de 
tal sorte que. sem extinguir 
os incentivos para o Nordeste, 
essa aplicação seja a mais 
correta. a mais sadia e aquela 
que, de modo mais perfeito, 
possa ser feita. inclusive sob 
aspectos éticos, porque hoje o 
comportamento ético não aban
dona nenhuma ativjdade pública 
em nossa Nação. E preciso que 
tudo tenha transparência, é 
preciso que tudo seja muito 
c1aro e que se saiba da real 
ap1 icação. 

Visitei recente e rapidamente 
o Uruguai. Indo do aeroporto 
de Carrasco, em Montevidéu. 
até Punta de1 Este, pude veri
ficar os resultados do reflo
~eStamento naquele país. Pode-

riamos dizer que o Uruguai é 
um paiS reflorestado e o Bra~ 
sil não o é. Pelo contrário! 
Neste momento, estamos na luta 
pela preservação da natureza. 
na luta contra a derrubada de 
parte da Floresta Amazôn1ca de 
modo indiscriminado. O Ibama 
vem tendo atividade salutar, 
mas ainda insuficiente na p~e
servação do meio ambiente. 

Além do mais, Srs. Senado~es. 
o Brasil aplicou grandes ver
bas para o reflores~amento, 
mas esse ~eflorestamento. se 
foi feito ~ealmente, na con
formidade das verbas, não é 
visfvel, não o estamos encon
trando tão fac11mente. Há fun
dados receios, sempre no Bra
sil, de que as verbas públicas 
sofram desvios miseráveis. 
Isto é bárbaro. mas é verdade! 

o projeto do Senador Mansueto 
de Lavor sobre o Nordeste deve 
ser o exemplo pa~a procedimeN
to po~ igual. no que diz res
peito a todo e qualquer ato do 
Governo no mesmo sentido. o 
apoiamento do Governo à ativi
daae privada. Lá do Uruguai, 
~udemos verificar o reflores
tamento. Ele lá está, é 
visfvel. Aqui. deveria estar 
sendo bem visível mas não 
está. 

Não sei o que possa ter 
acontecido. Sei que os incen
tivos sof~eram graves 1esões 
em todo o Brasil. seja qual 
for o incentivo. Mas chegou a 
hora de purificarmos tudo is
so, de darmos um tratamento 
po1ftico-administrativo e. ao 
mesmo tempo, altamente moral a 
todas estas aplicações. Daí 
por que iremos t~abalhar com 
zelo, com afinco por sobre o 
projeto do nobre Senador Mari
sueto de Lavor. Muito obriga
do. 

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

COMPARECERAM 
SENADORf'S; 

MAIS OS SRS. 

·Aureo Mel lo ....: ·Amir Lando
João castelo- Hugo Napoleão
Nelson Carneiro Fe~nando 
Henrique Cardoso - Mário covas 

Iram Saraiva- Antônio Alves 
Louremberg Nunes Rocha. 

Durante o discurso do Sr. 
Cid Sab6fa de Carvalho, o 
Sr. Pompeu de Sousa, 3Q 
Secretá~fo, deiXa a cadeira 
da presidâncfa que é ocupa
da pelo Sr. Nelson Ca~neí
roo, Pres f dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro} -Sobre a mesa. re~ue
rimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQU~RlMENTO NO 376, OE 1990 

.. 

l 
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Requeremos urgência. nos ter
mos do art. 336, alfnea c, do 
Reg1mento Interno. para o Pro
jeto de Decreto ~egislativo nA 
52. de 1990 (n2 240/90, na Câ
mara dos Deputados)~ que apro
va o texto do Convenio Comer
cial. celebrado entre o Gover
no da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Repúbli
ca de Cuba. em Brasília. a 16 
de outubro de 1989. 

Sala das Sessões, 25 de outu
bro de 1990. -Mauro Benevi
des. Lfder do PMDB- Mârlc 
Maia 1 Lider do PDT - Fernando 
Henr1que Cardoso - ~oãc Lobo. 

REQUERIMENTO NQ 377, 
DE 1990 

Requeremos urgência. nos ter
mos do art. 336. alínea c, do 
Regimento Interno, para o Pro
jeto· de Lei do Senado n~ 299, 
de 1989. de autoria do Senador 
úoâo Menezes. que "cria a Fun
dação Machado de Assis e dá 
outras providências". 

Sala das sessões~ 25 de outu
bro de 1990. - Uoao Menezest 
Lfder do PDC- Mauro Benev1-
des. Líder do PMOB - ~amil 
Haddad, Líder do PSB - Chagas 
Rodrigues, Lfder do PSDB 
- Ney Maranhão, Lfder do PRN 
-Marco Maciel, Líder do 
PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Os requerimentos li
dos serão votados após a Ordem 
do Dia, na forma do art. 340, 
II. do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento 
que. será lido pelo Sr. 1.rl 
Secretário. 

É lido o seQuinte 

REQUERIMENTO NQ 378, DE 1990 

Nos termos do art. 210 do Re
gimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos Anais do se
nado, do artigo publicado nes
ta data no jornal O Povo -
Fortaleza-CE, de autoria do 
Superintendente da Sudene, A
dauto Bezerra, intitulado 
"Finor: mais que nunca, 1m
presei ndível ". 

Sala das Sessões, 25 de outu-
bro de 1990. Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - De acordo com o art. 
210 do Regimento Interno, o 
requerimento que acaba de ser 
lido será submetido ao exame 
da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -A Presidê~cia convoca 
sessão conjunta a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minu
tbs. no plenário da Câmara dos 
Deputados, para apreciação de 

medidas provisórias e vetos 
presidenciais. 

Sobre a mesa, projeto que vai 
ser lido pelo Sr. 1~ Secretá
rio. 

É lido o seguinte 

PRD~ETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 55, DE 1990 

(Da comissão de 
Assuntos Económicos) 

uEstabelece condições pa
ra a renegociação da divida 
externa brasileira.•' 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ Subordinam-se às di
retrfzes estabelecidas nesta 
resolução além das demais di
retrizes do Senado Federal, os 
contratos de renegociação da 
dívida externa brasileira. 
firmados a partir desta data, 
em que sejam partes. como to
madoras ou garantidoras, a U-

·"' · ~uas autarquias, ou 
,·vam, direta ou indi

; ..!me:', te. responsabilidade da 
U11ião. 

Art. 2~ O montante de recur
sos em moeda nacional destina
do à aquisição de divisas para 
saldar os compromissos da U
nião junto à comunidade finan
ceira internacional será res
trito à capacidade interna de 
pagamento. salavguardadas as 
necessidades de financiamento 
não-inflacionário do cresci
mento económico. 

§ 1~ Entende-se por capacioa
de 1n~erna de pagamento a di
ferença positiva entre as re
ceitas e despesas da adminis
tração pública federal direta 
e lndireta, excluídas as das 
instituições financeiras fede
rais. 

§ 2J1. Excl-uem-se ainda das re
ceitas os recursos provenien
tes do Programa Nacional de 
Desestatização. 

Art. 3J1. ResQeitados os limi
tes do art. 2~. o desembolso 
de divisas destinado a satis
fação de compromissos exte~nos 
não deverá comprometer a manu
tenção do nível de reservas 
compatível com as necessidades 
mínimas de importação. 

Parágrafo único. Para os e
feitos desta resolução enten
de-se por nível Qe reservas de 
divisas compatível com as ne
cessidades mínimas de importa
ção aquele que assegura recur
sos suficientes para manter a 
média das importações dos úl
timos doze meses, contados a 
partir da publicação desta re
solução. durante o período mí
nimo de quatro meses. 
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Art. 4~ Os contratos relati
vos a operações de crédito ex
terno de que participem a u
nião ou suas autarquias; 

I não poderão conter 
cláusula de natureza polftica. 
atentatória à soberania nacio
nal ou à ordem pública. 
contrária à Constituição ou às 
leis brasileiras; 

I I não poderão conter 
cláusula que preveja compensa
ção- automática de débitos e 
créditos ou o ressarciamento, 
pela União ou por suas autar
quias. de despesas incorridas 
pelos credores com viagens. 
hospedagem ou serviços técni
cos ou jurídicos de seu exclu
sivo interesse; 

III - deverão prever adequada 
proteção às reservas interna
ciona1s do país, depositadas 
no exterior em nome do Banco 
Central do Brasil; 

IV - deverão conter cláusula 
prevendo a possibilidade de 
sua modificação, sempre que 
necessária para restabelecer o 
equilíbrio contratual, even
tualmente rompido pela super
veniência de alteração subs
tancial, não causada pelas 
partes, das condições presen
tes na época de sua 
celebração. 

§ 1~ os contratos de que tra
ta este artigo deverão estabe
lecer que os lit'fgios deles 
decorrentes serão submetidos a 
arbitragem. 

§ 2~ .Um dos árbitros deverá 
ser escolhido pelo credor. ou
tro pelo devedor, e o terceiro 
de comum acordo pelos dois 
primeiros. Não havendo concor
dância com respeito ao nome do 
terceiro árbitro, este será 
designado pelo Presidente da 
Corte Internacional de Justiça 
de Haia. 

Art. 5~ Os créditos externos 
de médio e longo prazos rela
tivos à dfv~da do setor públi
co somente poderão ser utili
zados na aquisição das parti
cipações acionár1as no âmbito 
do Programa Nacional de Deses
tatização, se sofrerem deságio 
prévio através de mecanismos 
de mercado. 

Art. 6.rl Serão admitidas nos 
contratos de que trata esta 
resolução.todas as condições e 
cláusulas usuais em contratos 
de empréstimo ou similares, 
subordinando-se sua entrada em 
vigor à aprovação pelo Senado 
Federal, na forma do art. 52, 
inciso V, da Constituição 
Federal. 

Parágrafo único. É vedada a 
efetivação de oualquer paga
mento aos bancos privados an
tes da aprovação dos contratos 

... 
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pelo Senado Federal, exceto 
quanto à dfvida de curto prazo 
de caráter comercial ou 
interbancário. 

Art. 7!ll. Esta .r.esolução entra 
em vigor na data de sua publi
cação e não revoga os disposi
tivos da Resoluçao n~ 96/89. 

.Justificação 

Com vistas a regulamentar o 
exercfcio da competência que 
lhe Toi atribuída no art. 52, 
incisos v. VII e VIII, da 
Constituição Federal em maté
ria de dívida pública o Senado 
Federal aprovou a Resolução nA 
96, de 15 de dezembro de 1989. 
que dispõe sobre limites glo
bais para as operações de cré
dito da União e das entidades 
controladas pelo Poder Público 
Federal. 

o presente projeto de resolu
ção trata da reneQociação da 
dívida externa do Tesouro Na
cional - que. em face do dis
posto no art. 4~. § 1~. da ~e
solução nA 96/89, está excluí
da dos limites e condições ali 
fixados- e. mediante a fixa· 
ção de critérios objetivos a 
serem observados no processo 
de renegociação dessa divida. 
pretende assegurar a celebra
ção de instrumentos contratu
ais que possam vir a ser efe
tivamente cumpridos. 

Nesse sentido, do ponto de 
vista financeiro, propomos a 
fixação de um limite para de
sembolsos destinados a atender 
compromissos extefnos que leve 
em consideração tanto a capa
cidade interna de pagamentos 
quanto a manutenção de um ní
vel de reservas, em moeda es
trangeira, comQatível com as 
necessidades mfnimas de impor
tação (arts. 2~ e~~). 

Do ponto de vista jurídico, o 
projeto dispõe sobre as 
cláusulas e condições de acei
tação vetada - a exemplo das 
que prevê em renúncia à sobe
ranias de jurisdição e das que 
contrariam as disposições le
sais sobre a inalienabilidade 
dos bens públicos- e sobre as 
cláusulas que deverão, obriga
toriamente, constar dos con
tratos de renegociação. Nesse 
caso estão as clausulas que 
prevejam a proteção das reser
vas internacionais. a manuten
ção do equilíbrio processual e 
a automática extensão, ao Te
souro Nacional, de vantagens 
atribuídas a outros devedores 
(art. 4a). 

O projeto também discip1 i na a 
conversão de dfvidas em inves
timento, mediante a aguisição 
de participação acionaria no 
âmbito do Programa Nacional de 
desestatização, e veda a efe
tivação de pagamentos antes de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secl!o lll S~ta·feira 26 

aprovação da operação de ~ene
gociaçao pelo Senado Federal 
tart. s.st). 

cabe lembrar. ademais~ que 
não se pretendeu. com o esta
belecimento dos limites e con

.dições aqui propostos, delegar 
ao . Executivo a competência a
tribuída no iniciso V do art. 
52 da Constituição federal a 
esta Casa Legislativa. O ar~. 
6~ do Projeto de Resolução su
bordina à nossa aprovação a 
entrada em vi~or dos contratos 
de renegociaçao~ 

Sala das Comissões 25 de ou
tubro de 1990 . Severo 
Gomes , Presidente - Fernando 
Henri~ue Cardoso - ~osé Fogaça 
- HunDerto Lucena - Francisco 
Rollemberg - ~cão calmon 
Mauro Benevides Maurfcio 
COrrêa - Antonio Alves Cid 
Sab6ia de carvalho ozlel 
Carneiro - Mansueto de Lavor -
~orge Bornhausen- ~amil Had
dad - Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neirol- o Projeto de Resolu
ção n 55, de 1990, de inicia
tiva da Comissão de Assuntos 
Econômicos. que estabelece 
condições para a renegociação 
da d1vida externa brasileira, 
lido na Hora do Expediente, 
ficará sobre a mesa, nos ter
mos do art. 235, II, F, do Re
gimento Interno, para recebi
mento de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Está esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

~tem 1: 

PROJETO OE DECRETO 
LEGISLATIVO 

N° 38, DE 1990 

-(Inclufdo em Ordem do Dia 
nos termos do art. ~76, e. 

-do Regimento Interno) 

Discussão. em turno úni
co, do Projeto de Decreto 
Leaislativo n~ ~s. de 1990 
(n~ 1~3/89, na Câmara dos 
Deputados"). que aprova o 
texto do Acórdo de Coopera
ção Cultural entre o Gover
no da República Federativa 
do Brasil e o Governo da 
República Popular de Moçam
bique1 celebrado em Maputo, 
em 1 de junho de 1 989 
(dependendo de parecer). 

Solicito ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho o parecer 
da' Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional. 

O SR. CID SAMBÓIA DE CAR
VALHO (PMOB- CE. Para emitir 
parecer.) Sr. Presidente. 

Srs, Senadores, nos termos do 
art. 49~ I, da Constituição 
Federal, o então Presidente da 
RepOb11ca, Excelentisslmo se
nhor José Sarney. enviou ao 
Congresso Nacional o texto do 
Acordo de Cooperação Cultural 
firmado entre o Brasil e Mo
çambiQue, a 1~ de junho de 
1989. 

Aprovado na Câmara, onde se 
converteu no Decreto Legisla
tivo n~ 38~ de 1990 (n~ 133-B. 
de 1989, na origem)~ o acordo 
vem acompanhado de Exposição 

.de Motivos do Ministério das 
Relações Exteriores. onde são 
examinados a natureza e a fi
nalidade do referido instru-
mento. · 

Como objetivo principal. 0 
acordo em exame apresenta a 
intensificação das relações 
entre os do1s países, particu
larmente no que tange aos do
mínios da cultura. educação, 
esportes e comunicação social. 
Para tanto, é previsto o de
senvolvimento regular de pro
jetes. ações e ·programas de 
intercâmbio cultural cuja fi
nalidade precípua é a de via
bilizar, de modo ordenado. a 
almejada cooperação bilateral. 

Para o financiamento e a exe
cução das atividades previtas, 
o acordo acena com a possfvel 
participação de organismos dos 
dois países ou de outras na
ções, sejam eles da esfera de 
governo ou de outras áreas. 

Voltada para a gerência e e
ficiente aplicação da letra do 
aco~do, foi const1tutda uma 
Subcomissão para Assuntos Cul
turais no âmbito da Comissão 
Mista Permanente, estabelecida 
pelas partes contratantes em 
15 de setembro de 1981. 

Na área educacional, o docu
mento prevê um salutar inter
câmbio de docentes e pessoal 
técnico. através da conce3são 
de bolsas de estudo, particu
larmente no que diz respeito 
ao ensino superior. 

Na área cultural, além do 
campo cinematográfico que con
templa a ampla divulgação das 
produções dos dois países, o 
acordo relaciona eficientes 
modalidades de difusão do pa
trimónio cultural das nações 
contratantes, seja através da 
promoção de conferências. ex
posições e intercâmbio de bens 
e Yalores culturais, seja a
través de uma efetiva troca de 
experiências relativas à cul
tura popular. à música e ao 
folclore. 

No setor esportivo. a reali
zação de competições e o in
cremento das relações entre as 
orQan1zaç6es esportivas dos 
do1s países viabilizarão o 
pretendido intercâmbio. 

.... 
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E. por fim, na área de comu
nicação social estão previstos 
o intercâmbio técnico e de 
produção para rádio e televi
são lincluindo a educativa), 
bem como a edição, coedição e 
importação de obras literá
rias. tecnicas, educacionais e 
artfst1cas. 

Dentro dos 1im1tes estabele
cidos pela legislação em vi
gor, são previstas facilidades 
alfandegárias à entrada~ no 
território das partes contra
tantes~ de material destinado 
a fins não-comerciais e que 
permitam a conc~etização dos 
objetivos postulados pelo 
acordo. 

Encaminhado à Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Na
cional do. Senado Federal. o 
projeto de decreto legislativo 
não recebeu emendas no prazo 
reei mental . 

Cabe-nos dizer que a relação 
com Moçambique, como de resto 
com os países africanos de 
lingua portuguesa, é de impor
tância estratégica para o Bra
sil, em programas anteriormen
te firmados, nosso País já 
prestou relevante apo1Õ aos 
projetes de desenvolvimento de 
Moçarubique, em áreas como a
gricultu~a. transporte e in
dústria. 

Em boa hora o Acordo de Coo
peração Cultural consolida 
esse relacionamento~ na medida 
em ~ue nosso passado como de 
colonização po~tuguesa e sua 
máxima herança de uma mesma 
lingua nos inserem na grande 
comunidade afro-luso-Qrasilei
ra. 

Atentos ao preceito da Cons
tituição Federal de "co"ope
ração entre os povos para o 
progresso da humanidade", mui ... 
to justamente o presente acor
do vem reforçar os laços de 
união entre os dois pafses. 
solidamente firmados sob~e a
finidades dos traços de suas 
respectivas ldentidades 
culturais. É sabido que o har
monioso desenvolvimento se 
conquista sem perder de vista 
as raizes da nacionalidade. 
Países como Brasil e Moçambi
que. cuja nacionalidade. do 
ponto de vista cultural, se 
fundamenta em bases tão asse
melhadas, podem, através da 
troca permanente, contribuir 
reciprocamente para seu desen
volvimento. 

Pelo ~ue foi exposto e tendo 
em vista a importância e o 
significado do Acordo de Coo
peração Cultural. pronunciamo
nos a favor de sua aprovação 
nos termos do Projeto de De
creto Legislativo n~ 38. de 
1990. . . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -O pa~ecer conclui fa
voravelmente à matéria. 

Em discussão o projeto, em 
turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala
vra~ encerro ~ discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores ~ue o apro
vam q~eiram permanecer senta
dos. (Pausa. J 

Aprovado. 

A matéria vai à promulgação. 

É" o----segülnte o proj"eto 
aprovado: 

(Na 

PRO~ETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

NQ.38, DE 1990 

(NQ 133/89) 
Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Cultural en
tre o Governo da RepOblica 
Federativa do Brasil e o 
Governo da Rep0bllca Popu
lar de Moçambique, celebra
do em Maputo, em 10 de ju
nho de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art .. 1~ Fica aprovado o Acor
do de Cooperação Cultural en
tre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo 
da República ~opular de Moçam
bique, ceiebrado em.Maputo, em 
1~ de junho de 1989. 

Art. 2~ Ficam sujeitos à a
provação do Congresso Nacional 
quaisquer ates que possam re
sultar em revisão do referido 
Acordo. 

Art. 3~ Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua pub 1 i cação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
ne1ro).- Item 2: 

PROJETO DE LEI DO DF 
N~ 58, DE 1990 

(_Em regi me de urgência 
nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

Discussão~ em turno úni
co, do Projeto de Lei do D~ 
n~ 58, de 1990, de inicia
tiva do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, que 
autoriza a reestruturação 
dos Serviços Auxiliares do 
Tribunal de Contas do Dis
trito Federal, e dá outras 
providências (dependendo de 
parecer). 

É 
Solicito ao nobre Senador 

o parecer, Sr. Presidente .. Wilson Martins. profira o pa-
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recer da Comissão do Distrito 
Federal. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB ~ 
MS. Para em1 ti r parecer. ) -
Sr. Presidente, Srs. Senado
res, com fundamento nso arts. 
73, 75 e 96. II, alinea b, das 
Disposições Permanentes, com
bina~os com o disposto no art. 
16, § 1~. do Ato das Disposi
ções Constitucioinais Transi
tórias da Constituição Fede
ral, o Sr. Presidente do Tri
bunal de Contas do Oistr1to 
Federal encaminha à delibera
ção desta casa o anexo Projeto 
de Lei n~ 58, de i990, gue au
toriza a reestruturação dos 
Serviços Auxiliares da~uela 
Corte de Contas. 

Fundamentalmente, a Proposi
ção pretende: 

a) pelo seu art. 2A, a cria
ção de 13 Cargos em comissão 
DAS-101, e 4 Cargos em Comis
são DAS-102; 

b) pelo seu art. 4~. a cria
ção de 40 Cargos na Carreira 
de Analista de Finanças e Con
trole Externo; 

c) no seu art. 5~. a defini
ção da base do cálculo para a 
incidência da gratificação a
dicional por tempo de serviço, 
percebida pelos integrantes 
das carreiras criadas pelas 
·LeiS n~ 2~ de 30 de novembro 
de 1988 e n 88, de 29 de de
zembro de 1989: 

d) no art. 7~. a elevação do 
percentual de gratificaçao de 
representação pelo exercício 
da Presidência de 10 para 20% 
sobre o valor do vencimento 
básico; 

e) no art. a~. a limitação da 
retribuição mensal dos servi
dores do Quadro de Pessoal do 
mesmo Tribunal ao. máximo de 
80% de remuneração fixada para 
o cargo de Auditor. 

Este art. 
redigido: 

a~ está assim 

uArt. 8~ A nenhum servi
dor dos Serviços Auxiliares 
do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal será paga 
~etr.ibuição mensal superior 
a ao% (oitenta por cento} 
da remuneração fixada para 
o cargo de Auditor." 

Esta regra do Projeto tem por 
objetivo, evidentemente. criar 
uma disciplina salarial. como 
deve ocorrer em qualquer ór
gão, entidade ou empresa. Se 
existe uma gradação hierárqui
ca dos cargos e funções, em 
razão da importância. comple
xidade e dificuldade dos en
cargos, tanto que há cargos 
vitalícios, com predicamentos. 
e cargos efetivos. é curial 
que deva existir uma ordem de 
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valores retributivos consoante 
tal hierarquia. sob pena de, 
~atalmente, existir um plano 
de cargos em disso~ãncia com o 
plano de remuneraçao. 

A necessidade dé 8stabeleci
mento de uma correspondência 
entre a escala dos cargos e a 
escala de remuneração foi sen
tido pelo. legislador constitu
inte, tanto que foi inscrito 
em nossa Carta Politica a se
guinte regra normativa: 

"Art~ 37 ............... . 

XI- a lei fixará o limi
te máximo e a relação de 
valores entre a maior e a 
menor remuneração dos ser
vidores públicos, observa
dos como 1 imites máximos e 
no âmbito dos respectivos 
poderes, os valores perce
bidos como remuneração, em 
espécie, a qualquer titulo, 
por membros do Congresso 
Nacional. Ministros de Es
tado e Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e seus 
correspondentes nos Esta
dos, no Distrito Federal e 
nos Territórios. e, nos Mu
nicípios, os valores perce
bidos como remuneração. em 
espécie, pelo Prefeito." 
(Gri fou-seJ. 

Interpretando o texto supra
transcrito. notamos que a lei 
deve estabelecer, não como o 
máximo, mas como 1 i mi te 
máximo, isto é, até onde pode 
chegar, a remuneração dos ser
vidores públicos, os valores 
percebidos como remuneração, 
em espécie e a qualquer tftulo 
por membros do Congresso Na
cional, Ministros de Estado e 
Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e seus correspondentes 
nos Estados e no Distrito 
Federal. 

Significa dizer que a lei 
tanto pode estipular que, no 
Poder Executivo Federal, por 
exemplo, nenhum servidor pode 
ganhar mais do que um Ministro 
de Estado, como pode estaóele
cer que nenhum servidor pode 
ganhar mais do que 80 ou 90% 
do que recebe um Ministro de 
Estado. O que a lei infracons
tituc1onal' não pode é fixar 
limites superiores ao teto de
marcado pela Let Maior. 

Sabemos que no. Tribunal de 
Contas o cargo de maior hie
rarquia é o de Conselheiro, 
seguido imediatamente pelos 
seus substitutos, que sao os 
Auditores (C.F .• art. 73, § 
4~. c/c os arts. 7~ e 20 da 
Lei njt 9.1/90). Depois é que 
vêm os funcionários de carrei
ra, os funcionários de caráter 
efetivo. E por força do dis
posto no Inciso V do art. 93, 
c/c o estatuído no § 3~ do 
art. 73, sabemos também que a 
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remuneração do Auditor .é de 
90% da do Consàlheiro. 

Assim, para que se preserve o 
princí-pio da hierarquia, e ao 

-mesmo tempo não se prejudique 
~a classe dos servidores. cre
mos que os 80% previstos no 
citado art. a~ do Projeto deve 
ter como referência o cargo de 
Conselhéiro e não o de 
Auditor. 

Finalmente, expressamos nossa 
convicção de que o Projeto é 
constitucional e jurídico~ re
digido em boa técnica legisla
tiva, por isso que deve ser 
aprovado com o aperfeiçoamento 
da seguinte emenda: 

EMENDA N~ 1 - DF 

Vamos deixar explicito aquilo 
que é uma óbvia exigência 
constitucional~ a r~alização 
de concurso publico. V. ExA 
faz muito bem, com sua expe
riência'. que acatamos e res
peitamos, que se resguarde a 
austeridade na vida pública, 
.~ualquer ~:~ue seja seu órgão, 
qualquer que seja seu escalão. 

Portanto, proponho-me a fazer 
esse acréscimo. 

Apenas pediria a V. ExA. Sr. 
Presidente me permitisse, nes
tes três minutos. formalizar a 
apresentação da emenda e a a
preciação dessa matéria ainda 
na sessão de hoje. 

O SI". Fel"nando Henl"i que C81"
Substitua-se no art. a.s1 a P.a- doso- Sr~ Presidente, peço a 

lavra aAudi tor 11 por palavra pela Ordem. 
"Conselheiro"~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) O parecer é favorá
ve1. 

A Mesa cumpre o dever de es
clarecer que não há expresso, 
no projeto, a declaração de 
que deverá ser feito concurso 
público para o provimento dos 
40 cargos criados pelo art. 4~ 
o art. 4.s1 diz expressamente: 

"Ficam criados, no Quadro 
de Pessoal dos Serviços Au
xiliares do Tribunal de 
Contas do ·Distrito Federal, 
40 (quarenta) cargos na ca
tegoria de Analista de Fi
nanças e Controle Externo. 
prevista na Lei n~ .2. d,e 30 
de novembro de 1988 • •• 

Creio que seria bom tivesse 
expresso que essas nomeações 
seriam efetuadas mediante con
curso público, porque, como 
está aqui, apenas se cria o 
cargo. não se repete a neces
sidade do aproveitamento me
diante concurso público. 

A Mesa cumpre o dever de es
clarecer o P1enário sobre este 
ponto. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

D SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente in
dago de v. Ex4 , para o enten
dimento regimental claro, se a 
esta altura aind~poderia ser 
formulado essa emenda exp1 ict-· 
tando o concurso público. V. 
exA, então, retornaria, ainda 
nesta sessão, o projeto ao Re
lator, o Senador Wilson Mar
tins, para que s. Ex·e. aprecie 
a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSOB- SP. Pela ordem. 
Sem revi são do orador. ) - Sr. 
Presidente. a Liderança do 
PSOB concorda com a sugestão 
do Senador Mauro Benevides e 
crê que tem razão o Presidente 
ao advertir-nos sobre a 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car:... 
neiro) - Apenas no art. 4~ 
bastará acrescentar: "mediante 
concurso público". porque, 
caso contrário, abre-se a pos
sibilidade da nomeação, pura e 
simples. de 40 tecnicos de 
serviços auxiliares. na cate
goria de Analista de Finanças 
e Controle Externo. Evidente
mente sempre vale a pena repe
tir isso em todos os textos 
que votarmos aqui. Embora haja 
expressa disposição constitu
cional, não custa nada repetir 
sempre. 

O nobre Relator ainda não 
concluiu o seu parecer. 

o Sr. Mauro Benevides- Sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. 
neiro) 
nobr-e 
des. 

PRESIDENTE (Nelson Car
- Concedo a palavra ao 
Senador Mauro Benevi-

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, o 
nobre'Re1a~r. Senador Wilson 
Martins. se propõe, com a sua 
experiência, com o seu descor
tino, com a sua competência, a 
fazer aquilo que nós realmente 
sugerimos à Mesa: no próprio 
parecer do Relator, s. Ex 4 

incluirá a exigência do con
curso público para o preenchi
mento dos cargos efetivos. Ob
viamente, ficam excluídos os 
cargos em comissão, para os 

1 
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QUais não se exigirá 
medida. 

essa 

Portanto. esperamos a redação 
do eminente Relator, Senador 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - A Mesa esclarece que, 
auanto aos carsos de confian
ça. em comissao. o assunto 
está tratado no art. 2~: 

"Ficam criados no Quadro 
e ne Tabela de Pessoal de 
Serviços Auxiliares do Tri
bunal de contas do Distrito 
federal os cargos em comis
são e as funções de con
fiança. constantes do ane
xo, a serem preenchidos nos 
termos da legislação em 
vigor." 

Quanto a isto. não há dúvi
da. 

o Sr. Cid Sabóla de Car
valho - Sr. Presidente. peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador. 

O SR. CID SABÓlA DE CAR
VALHO (PMOB- CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- s~. 
Presidente. está ainda em dis
cussão a matéria. 

O SR. PRESIDE~E (Nelson Car
neiro) -Não. E preciso con
cluir o parecer, 

O SR. CID SABÓIA DE CAR
VALHO - Sr. Presidente. eu 
gostaria de dar uma sugestão 
ao Senador Wilson Martins. E 
exat~mente o art. 4~, parágra
fo único. o Parágrafo único 
di:z o seguinte: 

11 A distribuição dos car
gos criados por este arti
go. pelas respectivas clas
ses. dar-se-á por ato do 
Tribunal." 

Se isso a~ui não é óbvio. é 
pelo menos uma porta para o 
ilícito. 

Então, quero sugerir ao rela
tor a supressão desse texto e 
a inclusão. como parágrafo ú
nico, da emenda sugerida pelo 
Senador Mauro Benevides, di
zendo oue os cargos efetivos. 
necessariamente, serão supri
dos através de concurso 
público. 

Suprime-se e~te parágrafo ú
nico do art. 4 e produzir-se 
o outro. 

É a sugestão que dou ao 
relator-. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -A Mesa não pode in
tervir no debate, mas quer es
clarecer que o parágrafo único 

diz respeito apenas à distri
buição dos quarenta cargos. 
que cabe realmente ~ adminis
tração fazer essa distr1bu1-
ção. 

O que deVe constar é, 
no caput do a~t. 4~, a neces
sidade do concurso público 
para o provimento desses qua
renta cargos de assessores. O 
~utro é apenas a distribuição 
dos que já forem concursados e 
nomeados, que têm que ser dis
tribuídos mediante ato do pró
prio tribunal. 

Se i-ncluirmos no art. 4R. a 
exigência do concurso público, 
a distribuição vai caber real
mente ao tribunal. 

O SR. CtD SABÓIA DE CAR
VALHO- É o óbvio, Sr. 
Presidente. E quando as coisas 
óbvias aparecem nas leis, via 
de regra são para trampolina
gens. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson car
neiro) - Não posso atribuir 
isso ao Tribunal de Contas do 
Distrito Federal. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
- Também não posso~ mas o Se
nado deve ter cuidados e olvi
dou essa tarefa de zelar por 
tudo isso. Por isso. estou 
mantendo essa sugestão ao sr. 
relator. As coisas óbvias não 
devem constar de leis. Quando 
constam, alguma coisa há por 
trás. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo e palavra ao 
nobre Relator, Senador Wilson 
Mar~ins. 

O SR. WILSON MARTINS (PSDB -
MS. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, 
ouvi atentamente a exposição 
do nobre Senador Cid Sabôia de 
Carvalho, bem como a pondera
ção qUe V. fxA houve por bem. 
com muita oportunidade, fazer 
dessa Presidência. 

Nestas condições, creio que o 
correto serã fazer-se a emenda 
onde couber no texto, com o 
seguinte teor: 

"O preenchimento dos car
gos efetivos previstos nes
te projeto far-se~â median
te concurso púb 1 ; co. " 

Em relação ao parágrafo único 
do art. 4~ não foi objeto de 
discussão do parecer. Mante
nho-o como se encontra. 

o sr. uosé Paulo Bisol -sr. 
Presidente, peço a palavra 
Pela ordem. 

O SR. 
neiro) 
nobre 
Bisol. 

PRESIDENTE (Nelson Car
- Conceda a palavra ao 

Senador José Paulo 
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O SR. JOSE PAULO BISOL (PSB 
- RS~ Pela ordem. Sem revisão 
do orador~)- Sr. PresiOente, 
estou com uma preocupação a 
respeito dessa corrigenda que 
estamos elaborando. 

É óbvio que a criação de ca~
gos supõe o posterior atendi
mento do principio constitu
cional do concurso público. 
mas a maneira cela Qual esses 
cargos estão sendo criados 
neste projeto vai perm~tir a 
elisão. vai permitir que se 
contorne o concurso público. 
Basta ler o texto do parágrafo 
único do art. 4~ - pediria a 
atenção dos eminentes colegas: 

"A distribuição dos-ear.;. 
gos criados por este arti
go, pelas respectivas clas
ses dar-se~á por ato do 
Tribunal." 

Significa que esses novos 
cargos vão ser enxertados no 
sistema da carre1ra. e na me
dida em que não forem enxerta
dos no primeiro grau da car
reira, serão providos por 
ascensão. 

Chamaria a atenção dos nobres 
Colegas pols a corrigenda não 
é de boa técnica 1eg1slativa. 
Tal como está escrito, o 
parágrafo único permite que os 
40 cargos sejam enscentados no 
sistema da carrei~a. no pri
meiro grau e. conseqüentemen
te. o provimento desses cargos 
não vai ser por concurso pú
blico; por concurso público 
serão os cargos do primeiro 
grau. 

Sr. Presidente, seria inteli
gente e lúcido de nossa parte 
de devolver este projeto a co
missão, a fim de que seja es
tvdado com a profundidade que 
o próprio tema exige. 

Era o que tinha a dizer, sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-
neiro) - A Mesa esclarece e V. 
E~A que, regimentalmente, não 
e possível devolver o projeto 
ao exame da comissão. o pro
jeto está em regime de urgên
cia e tem que ser votado na 
sessão de hoje. V~ Ex~ poderá 
sugerir, no curso deste deba~ 
te. alguma emenda, que será 
examinada pelo relator. 

O S~. Maurício Corrêa- sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson car
neiro) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (POT -
DF. Pela ordem. Sem rev1são do 
orado~.) -Sr. Presidente. v.' 
ExA, anteontem, acatando uma 
questão levantada pelo nobre 
senador Odacir Soares, no caso 
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da urgência do Proje~o de Re
solução n~ 47, de 1990, que 
dispoe sobre a rea11zação de 
concurso público para o preen
chimento de cargos para Câmara 
Legislativa do Distrito Fede
ral, entendeu QUe deveria 
remetê-lo à comissão. Hoje, V. 
Ex4 já adota outro critério, 
de que não pode. 

Por que não pode, Sr. Presi
dente, se o entendimento de V. 
ExA anteontem era outro? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - A Mesa esclarece a v. 
Ex~ 

Hoje, há um parecer da Comis
são do Distrito Federal, que 
acaba de ser proferido em 
plenário. Oaf devolver a esta 
comissão para que esta examine 
novamente, dê outro parecer 
sobreposto ãquele do nobre 
Relator. Eis, portanto, a di
ficuldade em que se encontra a 
Mesa. Entretanto, se houver 
dificuldade do Plenário, o in
teresse da Mesa - esta questão 
foi suscitada pela Presidên~ 
cia, e que este assunto fique 
escla~ecido - é cumprir a 
Constituição rigorosamente. 
Por isso, a Mesa teve o cuida
do de suscitar essa questão, 
quando não parecia que haveria 
nenhuma dúvida sobre o texto. 

O Sr. ~osê Paulo Bisol - Sr. 
Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O.SR. 
neiro) 
nobre 
Bisol. 

PRESIDENTE (Nelson Car
- concedo a palavra ao 

Senador Vosé Paulo 

O SR. ~OS@ PAULO BISOL (PSB -
RS. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, 
para sublimar essa dificuldade 
sem nenhum vexame, nos termos 
do art. 312, alínea c • do Re
gimento Interno, requeiro des
taque para supressão do art. 
4~ do projeto em questão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Não há nenhuma refe
rência ao caput do art. 4Q? 

_O SR. ~OSÉ PAULO BISOL - Ele 
e rigorosamente dispensável, 
porque a sua natureza é mera
mente administrativa, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- V. ExA está falando 
do parágrafo. A exclusão do 
parágrafo pouco importa. Isso 
o tribunal terá que fazer. 
Quando a referência expressa 
ao concur-'so público evidente
mente que todos esses cargos 
devem ser providos por 
concurso. Mas nada custa a um 
ór-gão como o Senado Federal 
repetir sempre, em todas as 
oportunidades. que o primeiro 
provimento deve ser por con
curso ·público. É alguma 
repetição. 
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O SR. ~OSÉ PAULO BISOL - Nada 
quanto ao acréscimo Solicito 
o destaque e f1ca sanada a 
exclusão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - V. Ex4 é a favor do 
acréscimo e pela exclusão do 
parágrafo único. 

o sr. 
valho -
palavra 
parecer. 

Cid Sab6ia de car
Sr. Presidente. peço a 

para discutir o 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -com a palavra o nobre 
orador. 

O SR. CID SABÓIA DE 
CARVALHO (PMDB CE. Para 
discutir. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente. de
pois da palavra do nobre sena
dor ~osé Paulo Sisol, gostaria 
de dizer que o meu pensamento 
não era isolado. mas muito bem 
fundamentado no zelo do 
Senado. Todos nós temos muito 
zelo pelo exame QUe o Senado 
deva fazer. 

Então, quero sugerir. como já 
havia proposto ao nobre Sena
dor Wilson Martins1 Relator da 
matéria, que S. Ex simplifi~ 
que tudo isso; 9ue se retire 
este parágrafo unico, pelas 
razões que dei e pelas que fo
ram acrescidas pêlo Senador 
José Paulo Bisol~ sempre de 
modo muito brilhante~ e o 
substitua por outro, já que 
este é o parágrafo da coisa 
óbvia, o substitua por algo 
mais lógico e mais necessário. 
que seria o provimento dos 
cargos efetivos através do 
concurso público. 

Assim. suprimiríamos este 
parágrafo único e acrescería
mos ao mesmo artigo, como 
parágrafo único, a emenda que 
o relator sugeriu há poucos 
instantes. Esta, Sr. Pres1den
te, a sugestão que faço ao Se
n~dor Wilson Martins. S. ExA, 
como relator, alteraria um 
pouco o seu parecer, para su
primir o parágrafo único e 
para pôr em seu lugar exata
mente a exigência do concurso 
público. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) - A Mesa esclarece. 

o nobre relator já aceitou 
que conste expressamente do 
texto o concurso público. o 
que os nobres Senadores Cid 
Sabóia de carvalho e José Pau
lo Bisol podem fazer é pedir 
destaque para rejeição deste 
parágrafo. 

O nobre Senador José Paulo 
Bisol, acaba de pedi-lo, de 
modo que será votado separada
mente este dispositivo, que 
tanto faz constar da lei quan-

to não constar. o i~portante 
a meu ver, é deixar fixado ~ 
aliás fixado desnecessariamen
te, mas eru todo o caso didati
camente é bom constar que 
haverá sempre provimento: a 
primeira nomeação tem que ser 
por concurso público. Isso é 
preciso deixar expresso em to
dos os projetes e esta tem 
sido a preocupação da Mesa, 
sempre que seja um projeto 
dessa natureza, de vez gue 
está expresso na Constituiçao, 
no texto 1 ega 1 . 

Assim, a Mesa vai p6r a votos 
o parecer do relator, que su
Qere a inclusão de um 
parágrafo, declarando ~ue to
dos os cargos serão ~rov1dos 
por concurso público. e. de
pois, votar-se-á a emenda su
pressiva do nobre senador José 
Paulo Bisol. retirando do tex
to o parágrafo único po art. 
4R 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Sobre a mesa. desta
que que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NO 379, 
DE 1990 

Nos termos do art. 312. 
alfnea c, do Regimento Inter
no, requeiro destaque para su
pressão do parágrafo Unico do 
art. 4~ do PDF n~ 58, de 1990. 

Sala das Sessões. 25 de outu
bro de 1990. - ~osé Paulo 
Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~-
neiro) Em discussão o 
projeto. (Pausa) 

Não havendo quem peça a pala
vra, encerro a discussão~ 

Em votação o projeto, sem 
prejuízo das emendas e ressal
vado o destaque. (Pausa) 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa) 

Aprovado. 

Em votação as Emendas n~s 1 e 
2, de autoria do nobre Rela
tor. (Pausa) 

Os Srs. senadores que as a
provam queiram permanecer sen
tados. (Pausa} 

Aprovadas. 

Em votação o destaque reQue: 
rido pelo nobre Senador vose 
Paulo Bisol,que exclui do tex
to o parágrafo único do art. 
4R. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa) 
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Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Di
retora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
ne1ro) -Sobre a mesa, redação 
final que será lida pelo Sr. 
1.2 Secretário. 

~ lida a seguinte 

PARECER NO 320, DE 1990 

Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto 
de Lei do DF no 58, de 
1990. 

A Comissão Diretora apresenta 
a redação final do Projeto de 
Lei do DF n~ 58, de 1990, que 
autoriza a reestruturação dos 
Serviços Auxiliares do Tribu
nal de Contas do Distrito Fe
deral e dá outras providên
cias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 
25 de outubro de 1990. - Iram 
Saraiva, Presidente; Mendes 
Canale - Pompeu de Sousa - An
tônio Luiz Maya, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

N~ 320, DE 1990 

Redação · final do Projeto 
de Lei do DF no 58, de 
1990, que autoriza a rees
truturação dos serviços Au
xi 1 i ares do TribUnal de 
Contas do Distrito Federal, 
e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 

---Art. 1.st. É autorizado o Tribu
nal de Contas do Distrito Fe
deral a proceder à reestrutu
ração' de seus Serv~ços Auxi
liares, do Grupo-Oireção e As
sessoramento Superiores. Códi
go TCOF-DAS-100, adaptando e 
fixando os níveis de retribui
ção, de acordo com a legisla
ção em vigor. 

Art. 2.st. São criados, no Qua
dro e na Tabela de Pessoal dos 
Serviços Auxiliares do Tribu
nal de contas do Distrito Fe
deral, os cargos em comissão e 
as funções de confiança, cons
tantes do anexo a esta lei, a 
serem preenchidos nos termos 
da legislação em vigor. 

Art. 3~ A reestruturação, 
transformação e reclassif1ca
ção dos cargos em comissão ou 
funções de confiança, previs
tos nesta lei, far-se-ão por 
ato do Tribunal. 

Art. 4~ São criados. no Qua
dro de Pessoal dos Serviços 
Auxiliares do Tribunal de Con
tas do Distrito Federal, qua
renta cargos na categoria de 
Analista de Finanças e Contro
le Externo, previsto na Lei n~ 
2, de 30 de novembro de 1988. 

Art. 5~ A grat1ficação adi
cional por tempo de serv1ço 
será percebida. pelos inte
grantes das carreiras criadas 
pelas Leis n~s 2, de 30 de no
vembro de 1988, e 88, de 29 de 
dezembro de 1989, sobre o ven
cimento padrão e o valor re
sultante da aplicação do per
centual correspondente à gra
tificação especifica do cargo. 
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Art. 6~ Aplica-se ao Grupo
Oireção e Assistência Interme
diárias do Ouadro ~e Pessoa1 
dos Serviços Auxiliares do 
Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, no QUe couber. o dis
posto na Lei n~ 35, de 13 de 
julho de 1989, com as altera
ções posteriores. 

Art~ 7~ o percentual previsto 
no parágrafo único do art. 1• 
da Lei n~ 1 .546, de 15 de a
bri1 de 1977, é elevado para 
vinte por cento. com base dê 
cálculo sobre o vencimento 
básico do beneficiário. 

Art. s~ A nenhum servidor dos 
Serviços Auxiliares do Tribu
nal de Contas do Distrito Fe
deral será paga retribuição 
mensal superior a oitenta por 
cento da remuneração fixada 
para o cargo de Conselheiro. 

Art. 9~ A Secretaria Executi
va do Centro de Coordenação 
dos Tribunais de Contas do 
Brasil continuará a contar com 
o apoio administrativo do Tri
bunal de Contas do Distrito 
Federa1. 

Art. 10. o preenchimento dos 
cargos efetivos previstos nes
ta lei far-se-á mediante con
curso público. 

Art. 11. A despesa decorrente 
da execução desta 1ei correrá 
à conta da dotação consignada 
em orçamento próprio. 

Art. 12. Esta lei entra em 
vigor na data de sua publica
ção. 

Art. 13. Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

(Art. 2c da Lei nc • de de de 1990) 

Grupo 

Direção e Assessora
menta Superiores 

(TCDF - DAS-100) 

SERVIÇOS AUXILIARES 

Cargo/Função 

TCDF 
TCDF 

OAS-101 
OAS·-102 

O SR. PRESIDENTE (Nelson O SR. PRESIDENTE 
Cerneira)- Em d1scuss!o e re--carneiro) Item 3: 

(Nelson 

dação final. (Peusa.) 

Não havendo quem peç~ a pala
vra. encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que e apro

vam queiram permanecer senta
dos . (Pausa. ) 

Aprovada. 
A matér1a vai à sanção do Sr. 

Governador do Distrito Fede
ra 1 . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N5l. 46 DE 1990 

(Em regime de urg,ência. 
nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 
Discussão, em turno úni

co, do Projeto de Resolução 
n~ 46, de 1990. de autoria 
do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que altera a 
redação do art. 15 da Reso~ 
lução do Senado Federal n~ 

Número 

13 
04 

96, de 1989, que dispõe so
bre limites g1oba1s para as 
operações de erédito exter
no e interno da União, de 
suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo 
poder público federal e es
tabelece limites e condi
ções para a concessão da 
garantia da União em opera
ções de crédito externo e· 
interno (dependendo de 
parecer). 

A matéria foi incluida em Or
dem do Di a dependendo de· 
parecer. 
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Nos termos regimentais. soli
cito ao nobre Senador Marco 
Maciel o parecer da Comissão 
de Assuntos Econômi_cos. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. 
Para emitir parecer#) - Sr. 
Presidente. Srs. Senadores, o 
Projeto de Resolução do Senado 
n~ 46~ de 1990, de autoria do 
nobre Senador Fernando Henri
que Cardoso. tem em vista 
prorrogar. até 31 de outubro 
de 1991, o prazo de vigência 
da Resolução n~ 96. de 15 de 
dezembro de 1989, do Senado 
Federal. 

A Resolução n~ 96, de 1989, 
que "Dispõe sobre limites glo
bais para as operações de cré
dito externo e interno da U
nião, de suas autarquias e de
mais entidades contratadas 
pelo poder público federal e 
estabelece limites e condições 
para a concessão de garantia 
da União em operãções de cré
dito interno e externo", tem 
vigência até 31 de outubro do 
corrente ano, em face do dis
posto em seu art. 15 cuja re
dação se pretende alterar. 

A conveniência de contar. o 
Senado Federal, com critérios 
objetivos em que basear suas 
decisões em materia de divida 
pública é ine9áve1. Tanto mais 
quanto os parametros contidos 
na Resolução n~ 96/89 forem 
objeto de amplo debate à época 
de sua elaboração. 

Por outro lado, entendemos 
necessário manter prazo de vi
gência para aquele~ato norma
tivo, tendo em vista ~ue os 
critérios ali previstos não 
foram ainda perfeitamente 
avaliados. 

Isto posto. somos pela apro
vação do Projeto de Resolução 
n-'l 46, de 1990. 

É o parecer. Sr. 'Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- O parecer conclui fa
voravelmente à matéria. 

Em discussão o projeto, em 
turno único. (Pausa.) 

o Sr. ~ernando Henrique 
Cardoso- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Com a palavra o nobre 
Senador ~ernando Henrique 
Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
OOSO (PSDB SP. Para 
discutir. Sem revisão do 
orador.) Sr. ,Presidente, 
Srs. Sen_ad_ores, propus esta 
resolução porque, no fim do 
ano, este Senado Federal tra
balhou com muito afinco, para 
chegarmos à determinação de 
certas normas em obediência á 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;!!o 1D Sexta-feira 2Q 

nova Constituição. Já o fize
mos. e aparentemente, as coi
sas funcionaram sem que hou
vesse nenhum atrito maior, e 
nós achamos melhor prorrogar 
essa mesma decisão, senão o 
Governo passará a atuar em ma
teria de endividamento sem que 
haja uma determinação do Sena
do. 

É por isso que eu peço a re-
novação desta matéria. 
Sr.Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Não havendo mais quem 
peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores ~ue o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado~ 

A matéria vai à Comissão Di
retora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Sobre a mesa, redação 
final que será lida pelo Sr. 
1.Q; Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER NQ 321, OE 1990 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto 
de Resolução nQ 45, de 
1990. 

A Comissão Diretora apresenta 
a redação final do Projeto de 
Resolução n.Q; 46. de 1990, que 
altera a redação do art. 15 da 
Resqlução do Senado Federal n~ 
96, de 1989, que dispõe sobre 
limites globais para as opera
ções de crédito externo e in
terno da União, de suas autar
quias e demais entidactes con
troladas pelo poder público 
federal e estabelece limites e 
condições para a concessão da 
garantia da União em operações 
de crédito externo e interno. 

Sala de Reuniões da Comissão. 
25 de outubro_de 1990. -Iram 
Saraiva, PresiOente - Pompeu 
de Sousa, Relator - Mendes Ca
nale - Antônio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER 
NQ 321, OE 1990 

Redação final do Projeto 
de Resolução - n~ 46, de 
1990. 

faço saber que o SenadO- fede
ral aprovou, e eu, Presidente. 
nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N~. DE 1990 

Altera a redação do art. 
15 da Resolução do Senado 
Federal ng as. de 1989. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.Q O art. 15 da Resolu
ção ·do Senado Federal n.Q; 96 
de 1989, passa a vigorar com à 
seguinte redação: 

"Art. 15. Esta Resolução 
entra em vigor a partir da 
data de sua publicação, até 
31 de outubro de 1991.u 

A~t. 2~ Esta reso1ução entra 
em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson 
Carneiro) - Em discussão a re
dação fína1. (Pausa.) 

Não havendo quem peÇa a pala
vra, encerro a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a apro
vam queiram permanecer senta
dos . (Pausa. ) 

Aprovado. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CaP-
oeiro) - Os itens 4,5,6, e 7 
da Ordem do Dia ficam com a 
votação adiada, por falta de 

quorum qua 1 i fi cada. em 
plenário, 

SÃO OS SEGUINTES OS ITENS 
COM A VOTAÇAO ADIADA: 

-4-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N.Q; 3, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição nA 3, de 1989. de au
toria do Senador Marco Maciel 
e outros Senhores Senado<e~. 
que acrescenta parágrafo ao 
art. 159 e altera a redação do 
inciso II do art. 161 da _Cons
tituição Federal. 

-5-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N~ 5, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 5, de 1969. de au
tor i a do Senador Ne 1 son C_ar
neiro e outros Senhores Sena
dores, gue dispõe sobre a re
muneraçao dos deputados esta
duais e dos vereadores. 

-6-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 6. DE 1989 

v-otação. em 
da Proposta de 
tituição n.Q; 6. 

primeiro turno, 
Emenda à Coris
de 1969, de au-

_1--
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toria do senador Marcos Men
donça e outros 24 Senhores Se
nadores. que acrescenta artigo 
ao texto constitucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remune~ação P~blica. 

-7-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NA 1, DE 1990 

Votação, em primeiro turno. 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 1. de 1990, de au
toria do Senador Márcio Lacer
da e outros senhores senado
res. que acrescenta dispositi
vos ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transit6rias 
da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE 
carneiro) - Item 8: 

(Nelson 

PROPOSTA OE EMENDA Ã 
CONSTITUIÇÃO NA 2, DE 1990 

(Incluída em Ordem do Dia 
nos termos do art. 358, § 2~ 

do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno. 
da Proeosta de Emenda à cons
tituiçao nA 2. de 1990, de au
toria do Senador Mata-Machado 
e outros Senhores Senadores, 
~ue suspende a aplicação do 
art. 62 e alte~a o § 2~ do 
art. 64 da Constituição Fede
ral. 

A Presidência lembra ao 
Plenário que, de acordo com o 
disposto no art. 358, § 2~~ do 
Regimento Interno, a materia 
permanecerá em Ordem do Dia, 
durante cinco sessões 
ordinárias consecutivas, em 
fase de discussão~ quando lhe 
poderão ser oferecidas emendas 
assinadas por 1/3, no mínimo, 
da composição da Casa. 

Em discussão 
(Pausa.) 

a proposta. 

Não hã quem queira fazer uso 
da palavra. 

A discussão terá p~ossegui
mento na sessão ordinária de 
amanhã, pois hoje completa a 
segunda sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson 
Carneiro) -Esgotada a O~dem 
do Dia. 

Passa-se à votação do Reque
rimento n~ 377, de 1990, de 
urgência, 1 ido no Expediente. 
para o Projeto de Lei do Sena
do n~ 299. de 1989. 

Os srs. Senadores que o apro
vam Queiram pe~anecer senta
dos. (Pausa .. ) 

Aprovado. 

A matéria a que se refere o 
requerimento será incluída na 

Ordem do Dia da segunda sessão 
ordinária subseqUente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Passa-se à votação do 
Requerimento na 376. de 1990. 
de urgência, lido no Expedien
te, pa~a o Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 52. de 1990. 

Os SrS. Senadores que o apro
vam queiram permancer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria a ~ue se refere o 
requerimento será inclufda na 
Ordem do Dia da segunda sessão 
ordinária subseqOente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-
neiro) Há oradores 
inscritos. ~ 

Concedo a palavra ao noQre 
.senador ~ami1 Haddad. 

O SR. ~AMIL HADDAD (PSB - RJ. 
Pronuncia o seguinte discur
so.) Sr. Presidente, Srs. se
nadores. no último dia 12 de 
setembro. compareci a esta 
tribuna para alertar a Nação e 
esta Casa sobre as atividades 
desenvolvidas pelas empresas 
multinacionais que operam na 
distribuição dos derivados de 
petróleo e o risco que isso 
representa para a sociedade 
brasileira. 

Reportei-me. na oportunidade, 
à luta des~es grupos multina
cionais na Constituinte contra 
a nacionalização da distribui
ção de combustiveis, ressal
tando os extraordinários lu
cros Obtidos. sem nenhum risco 
empresarial, porquanto a ati
vidade de distribuição de de
~ivados de petr6leo, nos ter
mos em que se realiza no Bra
Sil. transfere os riscos tanto 
para a-etapa de produção quan
to para a fase de revenda Pelo 
varejo. 

Na produção e importação, a 
Petrobrás sofre todas as · ad
versidades de um mercadO ex
terno convulsionado com sérios 
problemas de·~ fornecimento, 
transporte, segurança e preço. 

Na revenda. at~vidade exerci
da por ma'i s de vinte e dois 
mi 1 pequenos e méd i os 
empresários nacionais nos Pos
tos de Revenda. eles convivem 
diariamente com os riscos de 
segurança, assaltos. cheques 
sem fundos, perdas por evapo~ 
ração. sem falar em encargos 
sociais e tributários. 

A distribuição. vale repri
sar, entra com a nota fiscal e 
o lucro fácil e certo. 

Ainda no mês de setembro, o 
~ornal do Brasil publiCou 

artigo intitulado "Derivados 
de Petróleo - ent~e a concor-
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rência e a oligopoolização", 
no qual o atua1 Presidente da 
Federação Nacional do Comércio 
Varejista de Derivados de Pe
t~õleo. Luiz Gll SiUffo Perei
ra~ denuncia os riscos cres
centes de desnacionalização do 
setor de distribuição de de~i
vados de petrõ1eo pela via da 
cartelização travestida de 
desregulamentação. 

Permitam-me, nobres colegas. 
citar um trecho do referido 
artigo: 

·ooecorridos seis meses do Go
verno Collof"'. o ·que se obser-va 
é que a desreQUlamentação no 
se~mento de der1yados de pe
tro1eo ainda nao alcançou o 
patamar esperado. Pode-se con
cluir também que alguns seg
mentos têm passado ao largo 
das transformações efetivamen
te realizadas e, mais que is~ 
so, delas têm se beneficiado 
c1al"'amente." 

O Presidente da Federação Na
cional deixa claro que sua re
ferência é para o seQmento da 
distribuição, oue considera, 
altamente o1igopo1izado. e 
_para quem "estranhamente tetn 
se destinado regulamentações 
amplamente favoráveis~. 

Sr. Presidente, do Sindicato 
Nacional das Empresas de Ois
tribuiçao de Oerivados de Pe
tróleo - Sidicon. em documento 
assinado por Omar Carneiro da 
Cunha, Vice-Pres1dente oa mul
~inacional Shell recebi em de
corrência do meu pronunciamen
to do dia 12 de setembro. con
siderações que considero vagas 
e até certo ponto desrespeito
sas pela ironia que se imprime 
no documento, onde fica clara 
e evidente a ausência de ar~u
mentos capazes de eliminar os 
riscos da denúncia aqui apre
sentada, o que me leva a adi
cionar alguns novos elementos 
ao pronunciamento do mês 
passado. 

Eis o que Pretendem as 
mu1tinacionais: 

a) privatização da Petrobrâs 
Distribuidora, numa primeira 
etapa. e essa proposta consta 
de documento oficial do Slndi
com apresentado ao Governo 
Federal . 

Pasmem, Srs. Senadores~ o 
Pres1dente da Petrobrás. ao 
assumir há poucos dias a Pre
sidência, declarou que é 
favorável ao término do con
trol_e do petróleo pelõ? Petro
brás. 

b) fim do Sfstema de preços 
equa1izados. através da ínstl
tuição de preços livres em 
todo o Território Nacif?na1; 

c) permissão para Operar di
retamente os postos de reven-
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da. o que lhes permitiria do- resol.vido na escuridão dos ga- tendo um prejuízos-diário pae
minar todo o mercado de dis- binetes da tecnocracia por mem. Srs. Senadores! -próximo 
tribuição e da revenda; :..·simples portarias ministeri- a 6 dólares por barril, algo 

ais, pois, nos termos do art. em torno de 3 milhóes e soo 
238 da Constituir,ão por nós mil dólares diários. d) automação dos postos de 

revenda~ eliminando a mão-de
obra. atingindo diretamente 
mais de 200.000 empregados em 
todo o Pais. 

A soma desses objetivos leva 
ao verdadeiro objetivo destas 
mul~inaciQnais que é o da re
visão constitucional do mono
pólio. sobre o ~ual me repor
tarei adiante. 

Srs. Senadores, tenho acompa
nhado com grande 1nteresse 
toda a discussão em torno da 
chamada adesregulamentaçãou da 
atividade de petróleo e seus 
derivados. 

Ainda agora, as multinacio
nais estão comemorando anteci
padamente as alterações que se 
anunciam no mercado de distri
buição e revenda dos derivados 
de petróleo. e que vão ao en
contro dos seus interesses i
mediatos e futuros, o que não 
é de estranhar, pois há notí
cia de que essas "desregula
mentações" tém origem na lavra 
do Sidicom. 

Refiro-me especialmente a 
duas modificações anunciadas: 
o fim dos preços equalizados e 
a permissão para que as compa
nhias distribuidoras possam 
operar diretamente na revenda 
de derivados do petróleo. 

A primeira alteração anuncia
da tem como efeito imediato a 
elevação brusca dos preços dos 
derivados de pet~óleo nas re
giões mais a~atadas, justamen
te as mais pobres, onde se lo
caliza nossa produção agríco
la. e trará reflexos terríveis 
aos preços ·e ao custo de vi da 
do povo que reside nessas 
regiões. 

o Sindicom. no documen?o que 
recebi, defende o fim dos p~e
ços uniformes com o argumento 
de que. "se de um lado os p~e
ços dos combustíveis vão ficar 
mais ca~os nos locais mais 
distantes.' por outro lado nos 
conduz à procura de meios mais 
econômicos de transporte, como 
o trem e o navio". o argumento 
além de cínico é leviano, pois 
desconhece a realidade do 
transporte nacional, que se 
assenta na total dependência 
do t~ansporte rodoviário. 

Quanto à permissão para que 
as Companhias Distribuidoras 
possam ogerar no varejo. é 
inacreditável que um Governo 
que se diz disposto a enfren
tar e acabar com os cartéis 
venha a adotar uma medida es
candalosamente carte1izante. 

Outro aspecto dessa medida é 
que este não é tema para ser 

elaborada, cabe à 'lei ordenar· I 
a venda e a revenda de combus- Este não é um fato isolado, 
tfveis de petr61eoK. faz parte da estratégia de en

O mandamento constitucional é 
claro: há QUe se ordenar, a
través de lei discutida e a
provada pelo Congresso Nacio
nal, as relações entre a venda 
(ou Drodução e distribuição) e 
a revenda {o varejo nos postos 
de gaSoTi na). 

Fica também claro no art. 238 
da Constituição que exitem 
dois segmentos distintos: o-da 
venda e o da revenda. o obje
tivo dessa distinção é justa
mente evitar a chamada 
"verticalização''. ou seja, que 
o poderio económico das multi
nacionais na distribuição re
sulte na absorção dos peQuenos 
e médios empresários nacionais 
que operam os postos de 
abastecimento. 

O que se sabe é que o Governo 
Federal. através de simples 
portaria m1nisterial, irá a
tender aos desejos das multi
nacionais da distribuição e 
aQredir o mandamento da Cons
t,tuição Federal expresso no 
seu art. 238. 

Sr. Presidente: 

Conspira-se contra a saúde da 
Petr-obrás, com o objetivo mai
or de transformá-la numa nova 
Companhia Siderúrgica Nacio
nal. levando-a primeiro ao sa
crifício e de~ois à sua priva
tização, aliás. ~á decidida 
pelo seu novo Pres1dente. 

A estratégia é enfrquecê-la 
aos poucos até a proximidade 
da revisão constitucional, na 
esperança de que c Ccn~resso 
eleito possa se sensibil1zar o 
suficiente para comete~ o cri
me de privatizar uma empresa 
que faz parte da nossa histó
ria de lutas. Trata~se, toda
via, de grave equivoco, pois 
nem este nem o próximo Con
gresso recém-eleito irão com
pactuar com esses objetivos. 
direc1onadcs unicamente para o 
capital e o lucro. 

Pela estrutura de preços do 
último aumento~ concedido a 10 
de outubro passado. os preços 
finais dos derivados de petró
leo estão remunerahdo o barril 
a 18,50 dólares: enquanto a 
Petrobrás. a despeito.das úl
timas oscilações de preços, 
está comprando o· barril por 
cerca de 35 dó1ares. Cons1de
rando o custo do barril de 
produção interna e a partici
pação de 50% do produto impor
tado no consumo interno, 
conclui-se que a Petrobrás, na 
melhor das hipóteses, está 

fra~uecimento da Perrobrás ... 

O Sr. dosé Fogaça ~ Permita
me V. ExA um aparte? 

I 
O SR. dAMIL HADDAD Com 

grande satisfação. /ouço V. Ex4 

o Sr. .José FogaÇa - o pro
nunciamento de V. ExA. Senador 
Jam 11 Haddad. é quase que uma 
reprodução do relat6~io que 
apresentei. hã a1guns meses. à 
Comissão Parlamentar d~ Inqué
rito que trata da crise da 
Petrobrãs e de possfveis irre
gularidades que geraram o e
norme débito com que hoje~con
vive _a empresa. Em tudo~ gêne
ro. número e grau. concordam 
tanto o relatório que ~u expo
nho quanto o pronunciamento de 
v. ExA E verdade Que há a1gu
mas diferenças, que eu .diria 
não serem divergências. Eu. 
por exemplo, não fiquei apenas 
nessa visão dos problemas ex
ternos que v. Ex4 está denun
ciando - a defasagem das tari
fas. o benefício às empresas 
distribuidoras, o subsídio 
dado à nafta a serviço dQ se
ter- petroquímica - mas procu
rei, nobre Senador, investigar 
também se, estruturalmente, a 
Petrobrás era uma empresa ca
paz de se adaptar às crises, 
ou seja, uma empresa cujos 
custos eram compativeis com a 
necessidade de lucro. Veja V. 
Exa um questionário tecnica
mente bem elaborado e minucio
so, que foi preparado pela As
sessoria da CPI, acabou tendo 
respostas absolutamente insa
tisfatórias, respostas que não 
davam sequer margem para uma 
análise mais acurada, mais 
criteriosa e mais responsável. 
De modo que a CPI acabou por 
constatar apenas um aspecto do 
problema. QUe é a ~acropolíti
ca econômica, que, de forma 
perversa. puniu a, Petrobrás 
nos últimos anos pela enorme 
defasagem, pela enorme redução 
dos preços dos derivados de 
petróleo em nosso País. Mas. 
sobretudo. o que me chamou a 
atenção foi o fato de que hã 
um verda~jro tecido impene
trável na tentativa de conhe
cer a empresa Ror dentro, de 
saber se os salários, se os 
custos, se a sua organização. 
se a sua funcionalidade, se o 
seu desempenho como empresa é 
um desempenho 1 ouváve 1 • 
elogiâvel, se é um desempenho 
que caracteriza uma empresa do 
porte da Petrobrás. lnfeli2-
mente, isso não nos foi aado a 
conhecer. Nós vamos repetir o 
questionário. Nós vamos ~efor
mular as perguntas. Nós vamos 
reinstaurar o processo inqaga-

.. 
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tive para que essas informa
ções.nos cheguem. E por que 
fiz tudo isso. nobre Senador 
Uamil Haddad? Fiz tudo isso 
porque. hoje, não há ~erma 
mais autêntica. mais concreta 
e mais sincera de defender uma 
empresa estatal do que exigir
lhe transparência e 
eficiência. A empresa que su
põe que vai se manter como 
ucaixa preta••. como organismo 
fechado. inacessfvel e 
impermeável à sociedade brasi
leira. esta não vai conseQuir 
fugir ao processo inexorave1 
que hoje se dá no mundo intei
ro de desmontagem do setor pú
blico. do setor estatal. Eu me 
lembro que, quando votamos a 
Medida Provisória n~ 150. no 
plenário do Congresso Nacio
nal, nas galerias havia 
funcionários de empresas esta
tais que estavam sendo extin
tas e ~ue diziam gue não havia 
uma razão, que nao havia sus
tentação para aquela atitude 
de extinguir empresas. Mas 
QUando fizemos aqui a CPI que 
estudou o funcionamento das 
empresas estatais. muitas in
formações foram sonegadas, 
muitas informações não nos fo
ram trazidas. De modO que na 
hora de defender de mostrar 
que as empresas eram viáveis, 
~ue eram necessárias, isto não 
fof possível e tudo foi água 
abaixo. Siderbrás. Portobrás. 
Petromisa, foi tudo água 
abaixo. o que quero dtzer a V. 
Ex~ é que para que isso não 
aconteça com a Petrobrás. com 
a Companhia Vale do Rio Doce, 
para que não aconteça com a 
Banco do Brasil, é preciso uma 
absoluta trans~arência e é 
preciso uma notória, uma v1sf
vel, uma pública e inquestio
nável eficiência dessas empre
sas. que. creio, elas têm. 
Creio, mas não tenho provas. 
não tenho elementos de prova 
nem contra. nem a favor. Quan
do alguém, como V. Ex~. está 
denunciando como o atual Pre
sidente está decidido a que
brar o monopólio do petróleo, 
é bem possível que. mediante 
uma série de iniciativas, ve
nha a obter esse seu desidera
to no devido tempo. E, se for 
revelado ao Pafs que a emrpe
sa. ou as empresas que têm 
sido vitimas dese processo. 
objeto desse processo, são em
presas deficitárias. são em
presas inoperantes. são empre
sas deficientes. é evidente 
que isso as torna frágeis e 
vulneráveis ao processo de 
privatização. Lá no Rio Grande 
do Sul, quando nós do PMDB as
sumido o Governo, em t987, a 
Companhia Rio-Grandense de Te
lecomunicações. a CRT. de te
lefonia. estava numa situação 
de absoluta depauperação,'es
tava à beira da falência. ou, 
melhor, a palavra é outra es
tava falida, com uma dívida de 
308 milhões de dólares, com 
milhares e milhares de termi-

nais telefónicos vendidos e 
não instalados. E havia o de
sejo do Governo entemor em 
transferir a CRT para a 
Telebrás. para o domínio fede
ral, para desfazer a imensa 
divida contraída pela empresa. 
o que fizemos? Enxugamos a em
presa, pagamos a sua divida. a 
reorganizamos internamente. 
demos-lhe extrema eficiência e 
operosidade. A dívida foi pa
ga. a· CRT mostra hoje um 
notável desempenho e nlnguém 
mais fala em privat1za-1a~ 
ninguém mais fala em 
transferi-la para as mãos do 
Governo federal. Hoje. ela é 
rigorosamente defensável do 
ponto de vista do seu desempe
nho como empresa. E é uma em
presa estatal, não está amea
çada de privatização. Mas ve
jam o que foi preciso fa~er. 
Foi preciso cavar lá dentro os 
elementos. arrancar a respos
tas ~ algumas das questões 
mais duras de serem 
arrancadas. Informações. méto
dos. modelos administrativos. 
foram rigorosamente alterados. 
para provar à sociedade que. 
mudando métodos internos de 
administração. a empresa se 
tornaria eficiente e que. su
perando privilégios corporati
vos, a empresa poderia 
sobreviver. E. de fato, hoje 
não há quem queira desestati
zar a CRT. Então. nobre s·ena
dor Jamil Haddad, perdoe-me V. 
ExA Participo do discurso de 
v. ExA, pois sou como v. ExA 
um defensor das empresas esta
ta.is. eficientes e necessárias 
à estratégia da soberania na
cional, da soberania económica 
do Pafs. Mas quero dizer a V. 
Ex~ que nós as tornaremos 
frágeis, débeis. vulneráveis, 
permeáveis a todo o processo 
de difamação se não cobrarmos 
delas. visibilidade adminis
trativa. transparência, efi
ciência, demonstração de que 
elas são empresas lucrativas. 
que não façam recair sobre o 
Tesouro, sobre a população 
desse Pafs. o ânus da sua es
trutura deficitária. Quando 
conseguirmos. provar isso. te
remos de um lado o discurso 
nacionalista. emocional. tere
mos que é importante. mas do 
outro lado. o discurso moderno 
da eficiência, que dá susten
tação total para as nossas te
ses, sem o que. tenham certeza 
V. Ex.G.~ o processo de privati
zação. que é inexorável no 
mundo inteiro, acabará também 
por atingir a empresas como a 
Petrobrás em que a relação a
fetiva. emocional. é tão forte 
em certos setores da sociedad~. 
brasileira. 

O SR. ~AMI~HAODAD- Nobre 
Senador Uosé Fogaça, endosso o 
pronunciamento de V. Ex~ quan
do declara que há neceSsidade 
de transparência das atitudes. 
dos gastos, enfim. uma análise 
profunda da situação das 
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estatais. Mas. estou referindo 
um fato determinado que vem 
ocorrendo. V. Exa sabe que as 
distribuidoras do petróleo. as 
célebres multinacionais, já 
estão autorizadas à revenda 
por uma portaria e já estão 
colocando a gasolina. os deri
vados do petróleo, mais bara
tos nos postos com a automati
zação. levando, inclusive, ao 
desemprego vários frentistas. 
principalmente na minha cida
de, o Rio de Vaneiro. onde o 
desemprego dessa categoria se 
apresenta. em conseqOência 
elevadíssimo. 

A Petrobrás não poderá fazer 
frente a essa diminuição no 
preço da gasolina e do álcool 
de 1 cruzeiro e 30 centavos, 
já que o lucro do posto, que 
deveria ser de 3 cruzefros, se 
diminuído em i cruzeiro e 30 
centavos. passa a ser de 1 
cruzeiro e 70 centavos e eles 
têm que pagar 1 cruzeiro pelo 
transporte; praticamente. o 
lucro será infimo e levará à 
falência um grande número de 
proprietários de postos. com a 
demissão de inúmeros frentis
tas. o que pode chegar à casa 
de 200 mil, segundo os 
cálculos dos institutos que 
conhecem o assunto. Este não é 
um fato isolado. faz parte da 
etratégia de enfraquecimento 
da Petrobrás - que junto com a 
proposta das multinacionais da 
distribuição. privatização da 
Petrobrás Distribuidora. fim 
dos preços uniformes, autori
zação para vender a varejo e 
outras- permitirá alcançar o 
objetivo maior. que é o domí
nio completo do mercado de 
distribuição e revenda. isto 
em um primeiro momento~ e o 
fim do monop6lio em seguida. 

É para isso que chamo a aten
ção dos nobres Srs. Senadores. 
Há uma ação articulada~ com a 
participação e conivência de 
tecnocratas federais, visando 
à desmoralização da Petrobrás. 
como já fizeram com a Compa
nhia Siderúrgica Nacional, que 
era obrigada a vender o aço a 
preços aviltantes. para que as 
mu 1 t 1 nacionais dos automóve.i s 
tivessem grandes lucros e os 
remetessem para o exterior. 

Tentam fazer da Petrobrás uma 
nova Companhia Siderúrgica Na
cional, desmoralizando-a, Rara 
permitir o fim do monopólio 
estatal da distribuiçãQ de pe
tróleo e derivados. E claro 
que temos que investigar como 
age a Petrobrás. mas nós vi
mos. inclusive. o Presidente 
que saiu, Motta Vei_ga. · decla
rar· -que havia sido proposto 
empréstimo de 60 milhões de 
dólares para que o empresário 
que comprou a VASP pudesse, na 
realidade, às expensas do di
nheiro da estatal, privatizar 
aquela empresa. como se a 
Petrobrás fosse um banco, como 
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se a Petrobrás 
agir mais e mais 
e na tentativa 
auto-suficientes 
petróleo. 

não devesse 
na prospecção 
de nos tornar 
em relação ao 

Sr. Presidente. é uma tenta
tiva de desmoralização da 
Petrobrás. Todos os Srs. Sena
dores que aqui estão partici
param da luta para que houves
se o monopólio da Petrobrás. E 
nós sabemos QUe neste momento 
temos que chamar ao nosso lado 
todos os verdadeiros naciona
listas e a~ueles que propugnam 
para que nosso Pais não seja 
mera colôn1a repassadora de 
produtos de primeira necessi
dade para o exterior em troca 
de uma situação altamente pre
jud1c1a1 à população. 

O Sr. Chagas Rodrigues -
Permite-me V. Exa um aparte? 

O SR. ~AMIL HADOAO- Ouço V. 
ExA com prazer. 

o sr. Chagas Rodrigues 
Nobre Senador Jamil Ha~dad, 

congratulo-me com V. Ex por 
esse discurso que ora profere. 
Continuaremos a defender a 
Petrobrás~ que desejamos· cada 
vez mais eficiente e sem as 
interferências nocivas de cer
tos governos que se aproveitam 
da empresa procurando. inclu
sive. sabotá-la a serviço de 
interesses alienigenas. De 
modo gue louvo o discurso de 
v. Exa. como qual concordo 
inteiramente. Aqui, nós conti
nuaremos na defesa instransi
gente do monopólio da 
Petrobrás, que, realmente, é 
património nacional, pertence 
ao· povo. o art. 177 da Cons
tituição estabelece esse 
monopólio: 

"Art. 177. Constituem mo
nopólio da Un1ão: 

I -a pesquisa e a lavra 
das jazidas de petróleo e 
gás natural e outros hidro
carbonetos fluídos; 

II a refinação do pe
tróleo nacional ou estran
geiro; 

III - a fmportação e ex
portação dos produtos e de
rivados básicos resultantes 
das atfvidades previstas 
nos incisos anteriores; 

IV --o transporte mar i ti
mo do petróleo bruto de o
rigem nacional ou de deri
vados bacia de petróleo 
produzidos no Pais, bem as
sim o transporte. por meio 
de conduto. de petróleo 
bruto, seus derivados e gás 
natural de qualquer 
origem;" 

O Governo pode e deve priva
tizar uma série de empresas, 
mas a Petrobrás deve conti-
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nuar. pOrque-ela está intima
mente relacionada à segurança 
nacional. Veja v. ExA, dese
jamos a paz entre as nações, 
mas, quando há uma ameaça de 
guerra no Oriente Médio, quan
do a chamada crise no Golfo 
Pérsico se agrava, e se vier a 
guerra, todos sabemos que 
haverá escassez de petróleo, é 
iustamente nesta hora que de
~erminadas multinacionais se 
voltam, mais uma vez, ·contra a 
Petrobrás. pretendendo. tal
vez, adquirir fatias dessas 
nossas reservas e até mesmo 
dos lucros dessa empresa. Con
tinuaremos defendendo a Petro
brás. queremos vê-la, cada vez 
mais, funcionando corretamente 
como empresa. mas para jsso o 
Governo não deve atrapalhá-la. 
Na hora em que o Governo con
dena o dumping, na hora em 
que o Governo condena a venda 
de produtos. no Brasil, por 
preços inferiores aos de cus
to, porque isso é concorrência 
desleal uma velha manobra de 
grandes grupos para destruírem 
grupos menores como permitir, 
como ordenar que a Petrobrás 
venda petróleo. venda gasolina 
e derivados por preços infe
riores aos de aquisição, num 
País, nobre Senador, em que 
muitos brasileiros andam a pé, 
porque não dispõe de recursos 
nem mesmo para andar de 
ônibus? Por que a Petrobrãs, 
por que a Nação vai subsidiar 
aqueles que andam em automóvel 
do ano ou em carros 
importados? Isso não é 
possivel. Concluo meu aparte. 
dizendo que a Petrobrás existe 
para isso: é. sobretudo, para 
realizar a pesquisa e a lavra 
das jazidas de petróleo. bem 
como a refinação desse 
combustível. Não é, em nenhuma 
hipótese. para emprestar di

-nheiro àqueles que pretendem 
arrematar empresas que estão 
sendo privatizadas. Se a União 
aliena. se os estados alienam 
alQumas empresas, ninguém pode 
querer comprá-las com o di
nheiro da Petrobrás. E. geral
mente, já são alienadas por 
preços bem acessíveis. A 
Petrobrás não deve emprestar 
dinheiro a ninguém. A 
Petrobrás tem fi na 1 idad_e espe
cffica. Não pode também ven
der derivados por preços infe
riores aos de aquisiçao. Rece
ba meus parabens. Sei que V. 
Ex4 ~ gue acaba de receber uma 
votaçao consagradora, irá hon
rar a Câmara dos Deputados. V. 
ExA lá. juntamen.te corn outros 
e muitos aqui, continuaremos 
juntos defendendo os interes
ses do povo. defendendo a 
Petrobrás. 

O SR . UAMI L HADDAD - Nobre 
Senador Chagas Rodrigues, a
gradeço a V. exa e incorporo o 
seu aparte ao meu 
pronunciamento. E lembro-me, 
V. Exas sabem bem, conhecem 

bem, que no mercado fantástico 
do petróleo ... 

o sr. ·Odacir soares 
v. ExA um aparte? 

Permite 

O SR. ~ANIL HAODAO - Peço a
penas para concluir este tre
cho do pronunciamento e darei 
o aparte a V. Exa ... 

No mercado fantástico do pe
tróleo e seus derivados. como 
o brasileiro. não é exagero 
reafirmar que as companhias 
distribuidoras só entram com a 
nota fiscal e o lucro é fácil 
e certo, com ausencia total de 
risco. Hoje, elas possuem 50% 
do controle da distribuição 
dos derivados de petróleo do 
nosso Pais. 

Durante a Cons~ituinte, vi
sando rebater esta afirmação, 
o Sindicam distribuiu no Con
gresso Nacional documento em 
que afirmava ter investido no 
setor cerca deUS$ 2 bilhões 
de dólares em dep6sitos~ cami
nhões. equipamentos. instala
ções e outros itens. isto em 
agosto de 1988. 

Hoje, dois anos depois. com o 
objetivo de rebater a afirma
tiva que fiz no pronunciamento 
de 12 de setembro, o mesmo 
Sindicam. na carta que me re
mete. afirma haver investido 
acima de US$ 4 bilhões de 
dólares. Será que nestes últi
mos dois anos elas investiram 
tanto quanto em toda sua exis
tência no Pais? Deixo a per
gunta no ar. 

Qualquer que seja o nfvel de 
investimento, o lucro fácil é 
garantido por uma politica go
vernamental que favorece as 
atividades dessas empresas. 

A Revista Exame. em sua edi
ção especial dedicada aos 
"Maiores· e Melhores" do ano 
passado, coloca seis empresas 
distribuidoras de derivados de 
petróleo entre as oito maiores 
empresas comerciais do Pais. 
envolvendo todos os setores. 

Entre as 500 maiores empresas 
privadas do Pais, as quatro 
multinacionais do setor de 
distribuição de petróleo estão 
classificadas em 4~. 7~. 14A e 
16~ lugares. 

A comparação dos resultados 
do lucro líquido e vendas com 
lucro liquido de vendas de uma 
Shell, por exemplo, foi de 
4,6%, a relação lucro liquido 
e património líguido evidencia 
que. se a relaçao lucro liqui
do e património foi de 20,3%. 

Esses fndices mostram cla~a
mente que basta um pequeno ln
vestimenta para que se possa 
obter um enorme lucro na dis
tribuição de derivados de pe
tr61eo. 5 vezes maior quando 
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comparado com o património. do 
que quando cOmparado com ~ vo
lume de vendas. 
Por mais que o Sindicom in

sista em demonstrar o contrá
rio. torna-se claro ~ue não é 
nenhum exagero afirmar que 
suas filiadas entram só com a 
nota fiscal e o lucro certo. 

Sr. Presidente. este é tema 
para muitos pronunciamentos e 
muito trabalho. Não poderia 
deixar de fazer essas conside
rações adicionais ao pronun
ciamento de 12 de setembro. 
pois vejo com grande preocupa
ção o momento atual. 

Reafirmo o meu alerta à NaçãQ 
e a esta Casa. 

o Congresso Nacional. sobera
no. há de impedir que esse o-
1igopólio da distribuição de 
derivados de petróleo. coman
dado por quatro emRresas mul
tinacionais cuja pátria é o 
capital, atente contra os in
teresses maiores da sociedade 
brasileira. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Com a palavra o nobre 
Senador Voão Lobo. 

O SR. uOÃO LOBO (PFL- PI. 
Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores esta Casa co
nhece os .grandes benefíc1os 
que foram gerados para o Nor
deste pela política de incen
t1vos ao desenvolvimento re
gional, que tem o Finor como 
seu pr1ncipal instrumento. 

Passo a ler, Sr. Presidente, 
correspondência a mim enviada 
pelo'Sr. Adauto Bezerra, Supe
rintendente da Sudene. relati
vamente aos beneffcios que me
recem destaque. 

a) A criação de mais de 
2.500 (Dois Milhões e Qui
nhentos Mil) empregos dire
tos e indiretos pelos pro
jetes aprovados pela 
Sudene; 

b) O reforço das receitas 
estaduais através do reco
lhimento do ICMs pelas em
presas incentivadas que re
presenta 66% da arrecadayão 
desse tributo pela indús
tria regional; 

c) o incremento da arre
cadação do IPI onde as em
presas incentivadas repre
sentam 57% do total arreca
dado no Nordeste; 

d) A devolução em forma 
de Imposto (ICMS + IPI) dos 
recursos representados pela 
renúncia tributária, em fa
vor do Nordeste, em valor 

correspondente a 4,5 vezes 
o orçamento anual do 
F~nor; 

e) o incremento das ex
portações de produtos in
dustrializados que passaram 
de 24% em 1972' para 66~7% 
em 1987; 

f) Enfim, a dinamização 
da economia re9iona1~ atra
vés da expansao do Produto 
Interno Bruto a uma taxa 
média anual de 5,7% ao ano 
e do Produto Industria1 a 
6,2% ao ano e da transfor
mação e diversificação da 
base industrial da Região. 

Apesar da grandeza desses re
sultados, o esforço que a re
gião exige pode ser considera
do irrelevante porquanto: 

a) O va1or do orçamento do 
Finar para o presente exerci
cio de 1990 está fixado em Cr$ 
20,1 bilhões: 

b) A participação do Nordeste 
corresponde a somente 16,47% 
de todos os incentivos conce
didos pe1a União à iniciativa 
p_ri vada no presente exerci c1 o 
de i990, enquanto a participa
ção do Sudeste alcança 37,8%, 
ou seja mais de duas vezes o 
que o Nordeste recebe; 

c) O orçamento do Finar re
presenta apenas 1% (hum por 
cento) da Receita Tributária 
da União. e menos de 0,1% 
(Zero virgula Hum por Cento}) 
ou seja, (um décimo por cento 
do PIB nacional. 

Esses dois contrastam com va
lores que vem sendo divulgados 
pelos principais órgãos da Im
prensa Nacional, distorcendo a 
realidade dos fatos e ensejan
do o direcionamento da questão 
contrariamente ao interesse 
regional. 

A Sudene. juntamente com o 
BNB, realizou profundos estu
dos que recéberam contribui
ções das entidades representa
tivas das classes empresari
ais~ tais como federações de 
indústria e de agricultura, de 
universidades e de outras en
tidades da sociedade civil. 

As conclusões desses estudos 
são no sentido de que os in
centivos continuam essenciais 
para o desenvolvimento regio
na1, sobretudo em face da po-
1ftica de abertura do Brasil 
para o mercado internacional e 
de modernização da indústria 
nacional. 

Assim, a Sudene considera im
prescindível para o desenvol
vimento regional a preservação 
do sistema de incentivos sob 
sua administra~ão. para o que 
apresentou proposta concreta 
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de aprimoramento, ora sob exa
me pela equipe econômica. 

A própria Constituição Fede~ 
ra1. em seu art. 36 do ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitarias. ao exigir a ra
tificação dos Fundos existen
tes pelo Congresso Nacional no 
prazo de 2 anos, sob pena de 
extinção, ressalvou aos resul
tantes de isenções fiscais que 
passem a integrar património 
privado 11 como é o caso típico 
do Finar. 

A preservação do Sistema de 
Incentivos ao Desenvolvimento 
Regional, com os aprimoramen
tos que se fazem necessários. 
desde que se permita garantir 
a continuidade do crescimento 
regiona1, bem como a conclusão 
de mais de soo projetes em e
fetiva implantação, distribuí
dos em todos os estados do 
nordeste, e contemplando em
preendimentos dos mais varia
dos setores e ramos, desde os 
mais sofisticados da petroquí
mica. até as mais simples in
dústrias tradicionais, além 
dos pr-oj e tos de pesca~ agro i n
dústria, e agricultura, com 
destaque na agricultura irri
gada. 

O Sr. Odacir Soares - Permi
te-me V. ExA um aparte? 

O SR. úOÃO LOBO - Ouço V. Ex~ 
com prazer. 

O Sr. Odac1r Soares - Senador 
Voão Lobo, parece-me que nós, 
do Senado Federal, praticamen
te de todas as bancadas, em 
especifico das do Norte e Nor
deste, já temos uma posição 
definida em relação aos incen
tivos fiscais que constituíram 
o Finar e o Finam, ambos de 
transcendental importância 
para as nossas regiões. Isso 
não apenas porque ao longo da 
sua existência já permitiram, 
propiciaram, em diversos seto
res da economia. o desenvolvi
mento das nossas regiões, como 
também porque, salvo melhor 
juízo. a esta altura não esta
riam mais sujeitos à ratifica
ção, se fosse o caso dé se ad
mitir ~ue eles estivessem su
je 1 tos à r ati fi cação do Con
gresso Naciona1, e de não es
tarem também sujeitos a qual
quer tipo de empecilho do pon
to de vista constitucional, se 
considerarmos que são incenti
vos fiscais. Portantoy decor
rem de deduções realizadas por 
pessoas jur1dicas de natureza 
privada. Parece-me, por outro 
lado, também discutível a po
sição do governo neste 
sentido. O ?residente Co11or é 
a favor da manutenção desses 
fundos, desses incentivos; 
isso já disse Sua Excelência 
ao Congresso Nacional, mandan
do para cá uma Mensagem com 
esse entendimento~ de que --es
ses fundos já_estão rati~ica-
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dos, na medida em que aprova
mos o Orçamento da União para 
este exerc)ClO, havendo, tam
bém. comb eu já disse, outro 
entendimento de diferentes se
tores do Governo, de que esses 
fundos. por se constituirem de 
peculiaridades próprias, não 
estariam sujeitos gem mesmo a 
essa ratificação. e importante 
o discurso de V. Exa, porque 
esses fundos vêm sendo objeto 
de constantes denúncias e ata
ques de Parlamentares do Sul e 
dO Centro-Sul do País que, pa
rece. não se comovem com as 
~eculiaridades e necessidades 
das nossas regiões, que, hoje, 
abrigam uma população de mais 
de 60 mnhóes de brasileiros, 
nas condições sociais mais ad
versas; parece até que esses 
Parlamentares não compreende
ram ainda o alcance e a dimen
são desses fundos, que, ao 
longo destes anos todos, ser
viram par-a conso1 i'dar. nas 
nossas regiões, uma economia 
ainda nascente, que tem, de 
certa fo~ma, servido para me
lhorar o ~adrão de vida das 
populações. Conforme V. Exa 
muito bem salientou, é funda
mental, é essencial que o Go
verno reveja realmente os cri
térios. não apenas nas dedu
ções que se fazem nas declara
ções de Imposto ae Renda das 
pessoas juridicas a cada ano, 
assim como na própria alocação 
dos recursos, em razão dos 
projetes que eventualmente es
tejam sob o controle da Sudene 
e da Sudam. Cumprimento v. Exa 
-já debatemos muito o assunto 
no Congresso, - por estar in
sistindo em tema que é de vi
tal importância para o Nordes
te e também para a região 
amazónica. Nós da Amazónia, 
nós do Nordeste precisamos 
cerrar fileiras em torno de 
determinadas m~terias que, 
muitas vezes. são ap~ovadas no 
congresso Nacional sem que as 
nossas Bancadas se apercebam 
delas, assim como da importân
cia que elas têm, como ocorre 
agora com o Finar e com o 
Finam. Portanto, parabéns a v. 
Exa por estar abordando este 
tema, que, como disse, é de 
vital importância para o Nor
deste e para a Amazônia. 

O SR. ~OÃO LOBO - Agradeço a 
V. ExA pelo aparte e O incor
porO, com muito prazer, ao meu 
discurso. 

Sr. Presidente, esses dados 
realmente têm sido divulgados 
nesta como na outra Casa do 
Congresso, mas não sei por que 
há uma insistência. por parte 
de certos Representantes, 
principalmente os do Centro
Sul, em repudiar a ex i sténcj_a 
desses incentivos fiscais, 
como se isso fosse uma novida
de do Brasil. Os mais diversos 
países do mu~do, países adian
tados, como a Inglaterra. a 
Itália e mesmo os Estados Uni-
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dos. usam os incentivos fis
cais para as suas regiões me
nos favorecidas, mais atrasa
das. Todos esses países usam 
os incentivos, porque é a ú~i
ca maneira de diminuir a sepa
ração, a brecha, a distância 
entre os subdesenvolvidos e os 
desenvolvidos. Não adianta 
deixar que o tempo transcorra 
sem uma ajuda aos subdesenvo1-
vi9os. porque cada vez mais 
aumenta a distância entre o 
pobre e o rico. Esta é a 
verdade. 

Sr. Presidente, os órgãos da 
imprensa nacional distorcem a 
realidade dos fatos. Pensam 
que o Brasil inventou uma r.o
vidade quando criou incentivos 
fiscais para a região 
nordestina. Acham que isso é 
um absurdo, não vêem o retorno 
que resulta da aplicação des
ses recursos. Repito estes 
dados: foram criados. pelos 
projetes incentivados pela su
dene, cerca de dois milhões e 
meio de empregos na região 
nordestina. Isso é qualquer 
coisa de notável. 

Além disso~ o único programa 
que teve continuidade neste 
País fo1 a Sudene. foi um mo
mento de genialidade do Presi
dente vusce1ino KubitscheK, 
para equilibrar a cria~ão des
se Centro de Desenvolvimento e 
Industrialização que ele im
plantou em São Paulo: a indús
tria automobilistica, a indús
tria_ de mecânica pesada, além 
da criação de Brasília no Pla
nalto central. o Nordeste não 
podia ficar sem nada durante o 
seu Governo; por isso. sua ge
nialidade criou a Sudene, para 
incentivar o desenvolvimento 
do Nordeste. 

Apesar de ter sido este in
centivo destinado para o Nor
deste, para a região a mais 
inóspita do País. V. Ex~ pode 
ver, por exemplo que o orça
ment'o anual do Finar é 4~5 ve
zes inferior ao IPI e ao lCMS 
que firmas incentivadas pela 
Sudene pagam de impostos nessa 
região. 

Sr. Presidente, a partic1pa
ção do Nordeste corresponde 
somente a 16,4% dos incentivos 
concedidos pela União à ini
ciativa privada do Brasil, en
quanto ~ue no Sudeste os in
centivos fiscais são 37,8%. o 
dobro do Norde'ste. E o Sudeste 
é uma região altamente aqui
nhoada pelo clima, pela bonda
de das terras. 

o Fínor representa apenas 
0.1% do PIB nacional. Querer. 
sr. Presidente, manter uma re
gião seoregada. diferenciada 
deste País, transformando-a 
quase ~ue num gueto, numa re
serva de mercado do Centro
Sul, num exClusivo fornecedor 
de mão-de-obra do desenvolvi-

mente brasileiro. apenas com 
custos sociais. é qualquer 
coisa de inaceitável para nós 
~ue encaramos essas realida
des. 

O sr. Odaclr Sóares -
Permite-me V. ExA mais um 
a~J,arte? 

O SR. ~OÃO LOBO - Concedo-o 
novamente a V~ ExA 

O s'r. Odacir Soares - V. Ex.c. 
está levantando, com esses nú
meros. uma distorção da Fede
ração brasileira. Não sei bem 
se foi o Senador Cid Sabóia de 
Carvalho QUe ontem, aparteando 
o Senador Amir Lando, quando 
S. ExA se referia ao assassi
nato do Senador Olavo Pires. 
abordou a questão da deforma
ção da Federação brasileira. 
v. ExA traz agora números que 
são irretorquíveis, trrefutá
veis. que por si só respondem 
a qualquer indagalão. a qual
quer dúv1da. V. Ex cita núme
ros que são irrespondiveis. 
Mostrando a deformaçao dessas 
relações da União Federal com 
os estados. adianto a v. Ex~ 
um dado relativo a Rondônia. o 
Instituto Nacional de Sesuri
dade Soc1a1 tem no Estado de 
Rondônia 10 fiscais~ o Estado 
de Rondônia ê do tamanho do 
Estado de São Paulo~ com quase 
40 municípios espalhados em 
todo o seu território; portan
to, 10 fiscais seriam insufi
cientes sequer para fiscalizar 
as atividades do instituto nas 
empresas da Capital do Estado. 
Mesmo assim, o Instituto Na
cional de seguridade social . 
arrecadou~ no mês de agosto, 
em Rondônia, quase que 500 mi
lhões de cruzeiros. e o Insti
tuto Nacional de Seguridade 
Soeial. através do IN?S, do 
lapas. de seus antigos insti
tutos. gasta, no Estado de 
Rondônia. apenas 40 milhões de 
cruzeiros por mês. O Estado de 
Rondônia não tem sequer a ·sede 
do instituto~ tem, em todo seu 
interior, apenas 3 postos de 
benefícios, em quase 40 
municípios. Não f.ossem as e
mendas que apresentei ontem ao 
Orçamento da União. o Proje~o 
de Orçamento qve veio para o 
Congresso Nacional não contem
plaria um centavo sequer para 
Rondônia, pare a instalação, 
implantação e construção de 
postos, nem para a sede. O _fs
tado de Rondônia arrecadoU, em 
agosto, quase 500 milhões de 
cruzeiros e está com 10 fis
cais apenas, se contasse com 
maior número, arrecadaria o 
dobro ou o triplo. E v. Exa 
pode imaginar a evasão que de
corre da fa 1 ta de 
fiscalização. Mesmo que o Go
verno consíderasse esses 500 
milhões, ele gasta apenas 40 
milhões de cruzeiros por mês 
com Rondônia. o discursô de V. 
Ex 4 nos leva a uma reflexão 
muito g~ande. Precisamos, re-
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a1mente, estudar essa deforma
ção das relações da União com 
os estados, através dos tr1bu~ 
tos federais que são arrecada
dos e que funcionam como ver
dadeiras bombas que estão su
gando as nossas economias. O 
mesmo pode ser dito em relação 
ao Finam. e vejamos o volume 
de recursos que são canaliza
dos para diversos incentivos 
fiscais que são uti rizados 
pe1o Sudeste brasileiro, que 
representam quase 40% de todos 
os 1 ncent·i vos fiscais que ho
je. estão cobertos pela legis-
lação vigente~ . 

O SR. dOÃO LOBO - Enquanto o 
Nordeste fica apenas com 16%. 

O Sr. Odacir Soares - Exata
mente. 

O SR. dOÃO LOBO- Citando o 
caso da Seguridade Social, de 
Rondônia. espe1ha V~ Exa a re
alidade nordestina, a injusti
ça com que o Nordeste tem sido 
tratado por este Governo. não 
havendo mais possibilidade de 
se suportar essa disparidade 
entre os dois brasis,4 total
mente distintos. 

rintendente da Sudene faz é 
uma análise de custos e bene
ffc1os sobre a ap11cação dos 
incentivos fiscais e os resul
tados que ela trouxe para a 
região e o que custa para a 
Nação. Surpreende a todos 
quantos lerem esse documento o 
baixo volume de recursos 
aplicados. São apenas 20 bi-
1hõ~s de cruzeiros, nob~e se
nador Uoão lobo, para a gera
ção de 2 milhões e meio de em
pregos, para um aumento 
extraordinário na renda social 
da região, para uma taxa de 
crescimento de 5,7% no PIB. se 
não me engano. . . · 

O SR. dOÃO LOBO - E um produ
to industrial de 6,2 ... 

o Sr_ Ma reandes Gade 1 ha - E 
6~2 do produto industrial, 
para a ~iversificação da base 
in~ustr1al. Agora, veja V. 
Ex • apenas 20 bilhõe:s de 
cruzeiros. Vinte bilhões de 
cruzeiros são 200 milhões de 
dólares apenas. nobre Senador; 
isto representa menos de 0,1% 
do nosso Produto Interno 
Bruto. O Senador Odacir Soares 
referiu-se à necessidade de 
revermos os pr6prios conceitos 

O Sr. Marcondes Gadelha- do federalismo brasileiro; 
Permite-me V. Ex~ um aparte? esse documento serve como de

O SR. JOÃO LOBO - Concederei 
já o aparte, com muito prazer, 
ao Senador Marcondes Gadelha. 

Estou fornecendo dados irre
futáveis. porque foram forne
cidos pelo atual Superinten
dente da Sudene, o Coronel, o 
ex-Governador Adauto Bezerra, 
um homem de grande dignidade, 
de grande autoridade e de uma 
seriedade incontestável. Esses 
dados fazem parte do oficio 
que S. Exa me endereçou, e que 
eu trouxe para o Senado e faço 
questão de ler nesta Casa, 
dando-lhe a autoria, porque 
ela merece fé. 

Esses dados, Sr. Presidente, 
foram fornecidos pelo Superin
tendente Adauto Bezerra e são 
à prova de verificação. A par 
desses dados. o Superintenden
te Adauto Bezerra já entregou 
estudo completo de uma reava-
1iação da atuação da Sudene, 
conforme determinação de medi
da provisória já hoje trans
formada em 1 e 1 . 

monstração. porque a Federação 
brasileira precisa ser cons
truida também com base na 
sol~daridade. Não é só na au
tonomia das unidades federa
das, nem na sua convergência 
para o poder· central; é também 
na soljdariedade entre as di
versas regiões. Mas isso infe
lizmente não existe, porque há 
uma grita enorme quando há uma 
transferência de recursos de 
apena~ 0,1% do PIB! E lembro a 
V. Ex que costumávamos recla
mar da ajuda externa, a ONU 
reclamava da ajuda externa, 
porque os paises ricos não 
transferiam mais do que 0,8% 
para os pafses pobres. Aqui, 
as regiões rlcas não querem 
transferir menos de 0,1% do 
PIB! E_ntão, onde está a fra
tern1dade; onde está a solida
riedade interna e onde está 
sequer a lógica sobre ã cria
ção de um mercado comum brasf
leiro, capaz-de responder por 
um desenvolvimento auto
sustentado? Nordeste e Sul do 
Pais são comb vasos comunican
tes, hão são compartimentos 
estanques, distantes um do ou-

Concedo o aparte ao nobre Se- tro, o Nordeste é um mercado 
nador Marcondes Gade1ha. ·cativo para o bem de capital 

do Sul do País; o Nordeste é 
um absorvedor da tecnologia do 
Sul do País; o Nordeste é· um 
escoadouro natural para a o
ferta de produtos do Sul do 
País. o crescimento do Nordes
te interessa à Federação bra
sileira como um todo. e não 
apenas a nós nordestinos. Ago
ra. para finalizar este aparte 
que já vai longo, nobre sena
dor, lembro apenas que a mon
tagem desse sistema de incen-

O Sr. Marcondes Gadelha - No
bre Senador Uoão Lobo. v. Exa 
age com muita propriedade 
quando traz à colação esse do
cumento, que reputo brilhante, 
pela sua simplicidade, pela 
concisão e pela incísividade 
da 1 i ngu.agem. '-lá ti v e oportu
nidade também de comentar esse 
documento e me impressionou o 
fato de que não hé nele nenhum 
apelo emocional. o que o supe-
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tivos fiscais deu muito traba
lho. levou muito tempo. Nós 
estamos af já com quase 40 a
nos, com mais de 30 anos segu
ramente dos incentivos fis
cais, e absorvemos a experién
cia italiana -foram os ita
lianos que primeiro ap~esenta
ram o modelo que copiamos -
aproveitamos a experiência de 
outros países. Os Estados Uni
dos da América, um pais rico, 
transfere recursos para re~
iões pobres. Aqui isso nao 
pode simplesmente ser desfeito 
da noite para o dia. Tudo que 
tenho a dizer é que se pode 
modificar alguma coisa 
no modus cperandi desses in
centivos fiscais. mas não se 
pode distorcer a sua filoso
fia, que é essencialmente de 
transferência de recursos de 
regiões pobres para regiões 
ricas. O que temos afinal a 
dizer é que o minimo que se 
pode fazer pelo Nordeste é não 
desmanchar o que está feito: é 
não destruir o que foi conse
guido com tanto sacriffcio. 

O SR. ~OÃO LOBO - Agradeço a 
V. Exa o brilhante aperte, que 
incorporo ao meu discurso. 

É evidente, sr. Presidente, 
que não podemos abrir mão de 
mais de 30 anos de experiência 
de um órgão bem montado e mon
tado com o intuito correto. 
certo. Erros devem ter ocorri
do, algumas distorções devem 
ter acontecido. Sr. Presiden
te, volto àquele dito popular: 
11 Se o padre não é bom. mude-se 
o padre, preserve-se a igreja. 
deixe-se a igreja intacta 11 ~ 

Se alguns administradores, 
alguns funcionários. alguma 
portarias da Sudene não cor
responderam à expectativa des
ta Nação, que se mude, 9ue se 
faça essa reavaliação ja de
terminada por uma medida pro
visória, tudo isso é válido. 
Mas destruir 30 anos de expe
riência de um programa que é
reafirmo aqui, neste momento
o mais efetfvo e válido que 
existe neste Pais, é absurdo. 
Não conheço outro que tenha 
tido uma continuidade dessa. 
Os programas do Nordeste não 
duram 2 anos. Todos esses pro
gramss de socorro ao teu ir
mão, de secas, de flagelados. 
só duram enquanto muda a seca 
para o inverno, pois logo a 
seguir acabam-se os programas 
e as ajudas. Esquecem-se as 
tragédias! O Brasil é pródigo 
oessas coisas. A Sudene, não! 
E um programa vitorioso, que 
tem mais de 30 anos ·de exis
tência continuada. Formou um 
corpo de funcionários altamen
te gabaritados e competentes. 
Simplesmente eles estão sendo 
destroçados por uma má orien
tação política. por uma má re
muneração, por uma má compre
ensão do verdadeira· va1or'e do 
verdade1ro posicionamento da-
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que1e órgão. Acho, Sr. Presi
dente? que esses dados forne
cidos pelo SuperintenÇente A
dauto Bezerra merece fe. por
que o superintendente é um ho
mem de bem, de autoridade e de 
carâter irreprovável. Esses 
dados foram lançados para a 
Nação e estão para serem estu
dados e analisados pela equipe 
econõmica do Governo. o Nor
deste não pode prescindir des
sas pequenas conquistas que 
foram ganhas com suor, com so
frimento, com dor, com luta 
pela gente nordestina! Nunca 
nos opusemos a que são Paulo, 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul crescessem e tivessem os 
seus estímulos; i~so para nós 
é uma beleza. E o Brasil se 
levantando, fazendo face ao 
seu grande destino futuro. Por 
que, então sr. Presiden~e? 
Deixo essa indagação nesse 
momento. Faço como o Senador 
Jamil Haddad. Deixo esta inda
gação neste momento pairando 
nas consciências desta Casa. 
Por que essa prevenção? Por 
que essa marcação contra qual
quer tipo de ajuda que se des
loque para o Nordeste brasi
leiro? 

Até agora Sr. Presidente. 
quando estamos no fim de outu
bro, desde abril, não cai uma 
gota d'água na terra nordesti
na. Desde abril não chove no 
Nordeste. NãO há nada verde 
naquela região. E o Brasil não 
se apercebe disso! Fazem opo
sição contra qualquer tipo de 
estimulo que se queira deslo
car para uma região tão inós
pita. tão sofr1da mas tão 
necessária para o desenvolvi
mento e a cultura da Pátria 
brasileira! 

O sr. Afonso Sancho - Nobre 
Senador João Lobo, V. Exa me 
concede um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO Ouço V. 
ExA, nobre Senador Afonso 
Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho - Senador 
João Lobo, depois que foi 
criada a Sudene- como v. Exn 
bem disse em seu pronunciamen
to pelo saudoso estadista 
brasileiro Juscelino Kubits
chek, quando a Sudene começou 
a produzir, começou a montar 
uma indústria moderna, com 
tecnologia moderna, começou a 
exportar. passou a haver aque
la cócega nos centros indus
trializados e passaram a en
tender que a Sudene não de~e
ria existir. V. Exa está bem 
lembrado, há pouco tempo, 
quando foram criadas as ZPE, 
da luta que tivemos na Casa, 
tanto no Senado Federal quanto 
na Câmara dos Deputados. no 
Congresso Nacional. enfim, 
para que não sofresse aquele 
veto todo poderoso, todo arre-
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gante de determinados repre
sentantes de São Paulo! Por 
quê? Que patriotismo é esse 
que não deseja que se crie uma 
ZPE em Pernambuco. uma ZPE em 
Fortaleza~ uma ZPE no Piauí?, 
Onde esta esse patriotismo? 
Onde está esse prejuízo? O 
fato é que sabem que essa é 
mais uma maneira de esvaziar 
um pouco o todo poderoso 
centro-sul. De forma que. a 
nós nordestinos. cabe fazer o 
que V. Ex• está fazendo. pro
testar. conscientizar o Sena
do, a Câmara, o Congresso de 
que vamos estrebuchar todo o 
tempo. vamoS protestar. contra 
essa incompreensão para com o 
Nordeste! Se nós temos uma a
gência de desenvolvimento. ,que 
pelos dados que também recebi 
do Secretário aqui de Brasí
lia~ pelos dados que temos. 
essas indústrias que foram 
montadas estão proporcionando 
ao Pais muito mais recursos de 
impostos do que o que é 
investido. Mas isso não agrada 
a determinados senhores. Não 
adianta citar nomes. porque 
aqui se conhecem quais os ini
migos do Nordeste quem são a
queles que brigam terminante
mente e que são amparados pe
los grandes cartéis para assim 
agirem. Por que eles não vão 
para o Nordeste. como nós nor
destinos temos lá nossas em
presas, lá trabalhar por exem
plo. como a"Vicunha que é uma 
grande indústria do Ceará e 
que hoje já está também no Rio 
Grande do Norte. plantando al
godão. com dinheiro da Sudene. 
reproduzindo com dinheiro da 
Sudene? De forma que temos que 
lutar e não vamos receber isso 
calados. E mais. Senador. não 
acredito. nem por um momento. 
que um Presidente nordestino 
vá aceitar idéias de qualquer 
equipe que tenha para eliminar 
a Sudene, o Finor ou qualquer 
agência de desenvolvimento do 
Norte, porque a sudene é a ú
nica agência de desenvolvimen
to que tem no Nordeste. Mas, 
eles dizem: vamos transformar 
isso para tal parte. vamos fa
zer isso ou aquilo. Mas, posso 
dizer a V. Ex~ -e quem me 
disse foi um Senador bem in
formado - que a equipe econó
mica já aceitou que vai para o 
Banco do Nordeste apenas o 
cadastro. Está correto, a Su
dene não deveria ter cadastro, 
a Sudene devia mandá-los para 
o Banco do Nordeste, porque 
ele já tem um departamento 
para isso e muito bem ~ontado. 
Não aceitaremos essa diferen
ciação que se~ quer.fazer de 
Nordeste para sui e vamos lu
tar porque aqui temos uma das 
maiores bancadas; .podemos reu
nir aqui nordestinos do Nor
deste e nordestinos que não 
são do Nordeste e que têm a
quele sangue, aque-la vibração. 
aquele interesse de que a nos
sa região não fique por baixo. 
Vamos lutar! Muito obrigado. 

O SR. uOÃO LOBO - Agradeço o 
aparte do Senador Afonso San
Cho. nordestino de rafzes bem 
plantadas no sofrimento do 
Nordeste, que fala com a auto
ridade de quem conhece o 
assunto. 

Mas. Sr. Presidente. vamos 
espernear. vamos gritar. gri
tar muito! 

Na próxima sessão, vou trazer 
o relatório do Sr. Secretário 
Regional do Desenvolvimento, 
Dr. fgberto Baptista, para ex
por a esta Casa dados 
irrefutáveis, como estes dados 
que o Superintendente Adauto 
Bezerra. um homem competente e 
digno, lança para a análise de 
toda a imprensa. de todos os 
espíritos prevenidos contra 
esse organismo de desenvolvi
mento. que é a Sudene. 

·O Sr. Márcio Berezoski 
-Permite-me V. Ex 4 um aparte. 
nobre Senador"? 

O SR. JOÃO LOBO - Concederei 
com muita honra o aparte a V. 
Ex~ Só peço um minuto para que 
eu termine este assunto. 

Sr. Presidente, o orçamento 
do Finor tem menos de 1% .da 
receita tributária da Nação e 
menos de 0,1% do PIB nacional. 
o que é isto. sr. Presidente, 
para incentivar esse •grande 
mercado de trabalho, esse 
grande mercado de mão~de-obrat 

o homem. no Nordeste. só dei
xa custos sociais. O Nordeste 
cria um homem de o aos 18 e
nos. enquanto representa custo 
social, da criança ao adulto. 
Quando se torna um adulto, mi
gra para o centro de trabalho 
de São Paulo, no Centro-Sul do 
Brasil. Quando pode ser produ
tivo. emigra do Nordeste; e, 
quando fica velho, que não 
serve mais para trabalhar, 
volta novamente como custo 
social. 

E o que é. isto, Sr. 
Presidente"? o que é 1% da ren
da tributária da Nação para 
amparar uma situação de desi
gualdade e de injustiça? 

Concedo o aparte ao nobre 
Senador. 

o Sr. Márcio Berezcsk i 
- Nóbre ·Senador João Lobo, 
ouvi atentamente esses núme
ros, inclusive já ditos pelo 
nobre Senador por Rondônia. 
também pelo Senador Marcondes 
Gadelha; são . números 
irrefutáveis e partindo de 
onde partiram adquirem ainda 
maior credibilidade. sou um 
dos representantes do Sul e 
sinto que também o Sul do Bra
sil, principalmente o meu Es
tado de santa Catarina. tem 
muito a ver coma questão. Tam
bém desejamos que não seja es-
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quecido como está sendo prete-· 
rido o Nordeste. O Estado de 
Santa Catarina é dado como um 
Estado onde tudo é equi1ibre
do, tudo é perfeito onde tudo 
é um mar de rosas - isso é uma 
grande balela. é uma grande 
mentira! Podemos até já ter 
sido esse Estado. essa maravi
lha. essa perfeição~ esse e
quilibrio. mas não o somos 
mais. Nós. do Sul. estamos 
reclamando! Percebemos que o 
Senador por Rondônia também 
sente que o seu Estado está 
sendo preterido; o Nordeste. 
da mesma forma; tenho certeza 
que o Norte do Brasil também. 
Pergunto: onde está a riqueza? 
Nõs que somos a oitava econo
m1a do mundo. onde se encontra 
esse dinheiro? Queremos o re
torno necessário àquilo que 
produzimos, nós. do Sul. v. 
Ex .. s. com muita justiça. lá do 
Nordeste. os do Norte e do 
Extre~o-Qeste também. 

QUero de i xar aqui , no ar, na 
consciência desta casa a 
dúvida: onde se encontra esse 
dinheiro? E se, por acaso, v. 
Exa souber~ Que mande um pou
quinho lá para o Sul. Muito 
abrigada. 

O SR. JOÃO LOBO - Agradeço o 
nobre Senador de Santa Catari
na pelo aparte~ e recebo. com 
os braços aber~os. este novo 
aliado, ~ara 1u~armos contra 
essas injustiças que atingem o 
Brasil nos seus mais diversos 
recantos, nos seus mais diver
sos terr1 t6rios. · 

O Sr. Marco Maciel -v. Ex• 
me concede um aparte? 

O SR. dOÃO LOBO - Concedo o 
aparte, neste momento, ao Lf
der do meu Partido, o Senador 
Marco M.acie1. 

o Sr. Marco Maciel - caro se
nador Uoâo Lobo, quero ini
cialmente dizer a V. ExA _que 
as suas palavras, nesta tarde, 
não são palavras proferidas em 
caráter pessoal, mas v. Exa 
neste momento interpreta o 
sentimento do nosso Partido. o 
PFL, portanto 'fala, 
conseqüentemente, em nome da 
sua Liderança. Quero dizer a 
V. Ex4 que subscrevo integral
mente as observações que V. 
ExA produz. neste instante, 
aqui nesta Casa. Tenho dito, e 
aproveito a oportunidade para 
repetir, .que ninguém pode ser 
condenado no Brasil pelo seu 
local de nascimento, ~arque, 
ãs vezes, ficamos pensando 
que. no Brasil, um País que 
tem um processo de desenvolvi
mento marcado por enormes de
siguald~desJ o lugar de ~asei
mente e. as vezes, motlvo,de 
condenação. E é isso que ve
mos, sobretudo com as chamadas 
regiões de menor nfvel de de
senvolvimento re1ativo, e. aí. 
não podemos deixar de meneio-

nar os lugares onde essas de
sigualdades estão mais eviden
tes. como é. especificamente. 
o Norte e o Nordes~e do Pais. 
Sei~ P.Ortanto que estaques
tão, não é merameote regional. 
e sim nacional. E uma questão 
nacional porque não podemos 
ver os problemas do Nordeste 
ou do Norte. como uma questão 
meramente regional. São ques
tões nacionais e. por 1sso. 
tem que haver uma consciência 
do País'na di~eção da solução 
desses problemas e, tem que 
haver, também, um empenho do 
Governo em solucioná-los. Mei
os, tenho certeza de que o Gc
verno os tem. o que falta. a 
~eu ver, é uma determinação 
política no sentido de operar 
nessa direção. Por isso. que
ro. concluindo o meu aparte, 
felic1tá-1o pela oportunidade 
do seu discurso e expressar 
também, mais do que a minha 
convocação. a minha certeza de 
que vamos ter, por parte do 
Governo~ o recohhecimento da 
justeza da nossa causa Tazendo 
com ~ue os mecanismos de polí
tica fiscal que existem em fa
vor do Norte e Nordeste e, 
também- por que não ,embrar
em favor do centro-Oeste, se
jam mantidos. E. mais: que po
líticas compensatórias conti
nuem a ser adotadas para que 
as regiões menos desenvolvidas 
possam crescer, se possível, a 
taxas mais altas do que as das 
regiões mais desenvolvidas 
para que possamos assegurar ao 
nosso Pais um desenvo1vimento 
mais homogéneo~ mais orgânico, 
ehfim. um desenvolvimento mais 
justo para a nossa Nação. Que
ro, também, di~er que sei que 
esse problema das desigualda
des que marcam o espaço terri
torial brasileiro não são pro
blemas só do Nordeste, do Nor
te, do Centro-Oeste. Sei 
como lembrou o nosso colega de 
Santa Catarina há pouco- que 
no Sul também existem proble
mas, hão quero desconh~cê-1os. 
Infelizmente a desigualdade é 
uma marca desse nosso processo 
de desenvolvimento. Di ria a·té 
que quanto mais nós nos desen
volvemos. parece que as desi
gualdade estão-se acentuando. 
Precisamos parar um pouco para 
repensar todo esse processo de 
crescimento do Pafs e verifi
carmos se não é um pro~esso 
~ue está sendo injusto, ou 
talvez esteja na hora de pen
sarmos se vale a pena conti
nuar a crescer assim, porque o
verdadeiro crescimento é aque
le que se caracteriza por uma 
certa homogeneidade, por cer.to 
equílfbrio. o que estamos ven-. 
do no Pais é que, na proporção 
em gue o País cresce. crescem 
tambem as disparidades, as 
distâncias sociais, que~ entre 
pessoas, quer entre regiões. 
Por isso. eu quero, encerrando 
o meu aparte, dizer que o ou
vimos com muita satisfação e 
espero que a sua palavra seja, 
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de fato~ também ouvida pelo 
Governo, de modo especial pelo 
Poder Executivo. a quem cabe, 
em última análise. da~ a pala-
vra final da questão. · 

O SR. dOÃO LOBO - Agradeço ao 
Lider Marco Maciel as suas pa
lavras, a sua adesão ao meu 
discurso e a sua sensibilidade 
que capta a infelicidade do 
nascimento em ~egióes pouco 
desenvolvidas e. também. a in
terrogação gue ele deixa~ se 
realmente so o desenvolvimento 
justificaria tanto sofrimento, 
tanta infelicidade. creio que 
não. A harmonia das relações. 
a harmonia da vida, a 
tranqUilidade de como essa 
vida seja vivtda, a homogenei
dade da sociedade representa 
muito mais motivo de felicida
de do que essas disparidades 
selvagens. que levam uns aos 
píncaros das glórias, das bo
nanças, das riquezas, e deixam 
outros nos precipícios da ne
cessidade da pobreza. 

Sr. Presidente. encerro este 
meu pronunciamento que é, em 
ú1tima palavra. a lei~ura dos 
números fornecidos. acho que a 
quase todos os Parlamentares 
nordestinos desta Casa, deste 
Congresso. São números forne
cidos pelo superintendente A
dauto Bezerra. que dizem a re
alidade _que representa o 
Finar. Números que ele traz 
com simplicidade, conforme o 
seu caráter e a sua conhecida 
postura. São números que ele 
expõe e pede que sejam 
contestados. Ele já os ofere
ceu à equipe económica do 
Governo. 

E estou. neste momento, Sr. 
Presidente, oferecendo esses 
números a esta Casa, aos Mem
bros deste Congresso. para que 
verifiquem se há alguma dis
torção, se hã alguma irreali
dade no que ele está dizendo. 

Dois milhões e meio de empre
gos foram criados desde a e
xistência da Sudene. até este 
momento. 

Ele diz em letras redondas: 

"O incremento_da ar~eca
dação do IPI. onde as em-
presas incentivadas repre
sentam 57% do total arreca
dado no Nordeste e, a devo
lução em forma de. imposto, 
peia renúncia tributária em 
favor do Nordeste em valor 
correspondente a 4,5 vezes 
os orçamentos do Finar ... " 

O Superintendente Adauto Be
zerra está dizendo que o 1m
posto pago pelas empresas in
centivadas pela Sudene, duran
te o ano, é 4,5 vezes superior 
ao que o Brasil devolve, dá ao 
Finar para incentivar a re
gião. 
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o superintendente está dizen
do que o incremento nas expor
tações dos produtos industria
lizados passaram de 24% em 
1972, para 66%. Além disso. 
ele assegura quê a dinamizaçijo 
da economia regional, através 
da expansão do Produto Interno 
Bruto, teve uma taxa média a
nual de 5,7% ao ano; e do pro
duto industrial de 6,2%, supe
rior a todas as re~iões do 
Brasil, mostrando que a região 
respondeu aos incentivos dados 
pela Sudene. 

Além disso, finalizando este 
discurso, o valor do orçamento 
do Finar para o presente exer
cício é de 20 bilhões de cru
zeiros, representando 16,4% 
dos incentivos que a União dá 
ao Brasil, enquanto que o Su
deste recebe 37.8%, dos incen
tivos que a União dá ao Pais. 

Então, esse incentivo fiscal 
não é só para o Nordeste, Sr. 
Presidente, incentivo fiscal 
tem muito mais para o resto do 
Brasil, para o Sul, para o 
Centro-Oeste e para o Sudeste 
brasileiro~ o que vai de in
centivo para o Nordeste é ape
nas 16%. 

Sr. Presidente, esses são da
dos que eu trago ao conheci
mento desta Casa e trarei ou
tros, porque, como eu disse no 
inicio do meu discurso. nós da 
bancada nordestina vamos con
tinuar protestando contra es
sas injustiças, esperneando, 
gritando, até· que os moucos 
ouvidos da equipe económica 
desse Governo escutem o nosso 
ap_elo. 

Eram estas as minhas pala
vras, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. 
João Lobo, o Sr. Nelson 
Carneiro, Presidente, deixa 
a cadeira da presfdêncfa 
que é ocupada peJo Sr. Pom
peu de Sousa, 3Q 
Secretário. 

Durante o discurso do Sr. 
JoAo Lobo, o Sr. Pompeu de 
Sousa, 3s.1 Secretário deixa 
a cadeira da presidência 
que é ocupada pe7o Sr. Ja
m1"1 Haddad. 

Durante o discurso do Sr. 
João Lobo, o Sr. Jami7 Had~ 
dad defxa a cadef~a da pre~ 
sidência que é ocupada pelo 
Sr. Pompeu de Sousa, 3g 
Secretárfo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Márcio Berezos
ki. 

O SR. MÁRCIO BEREZOSKI (PSDB 
se. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, 
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Srs. Senadores. a L~i n~ 
3.504, de i958, merce de 
louvável inspiração, instituiu 
no calendário oficial de datas 
a serem nacionalmente comemo
radas o "Dia da Saúde 
Dentária", celebrado a 25 de 
outubro de cada ano. Nesta 
data também comemora-se o dia 
do cirurgião dentista brasi
leiro. 

Parabenizando toda a classe 
odontológica e irmanando-nos 
às justas solenidades que nes
te dia a reverenciam~ quere
mos. em breve remissão histó
rica, trazer à nossa memória 
que o dentista surgiu antes da 
própria odontologia, como, de 
resto, o médico apareceu antes 
da medicina. a uarte dentária'' 
efetivamente marcou presença 
nas mais antigas civilizações. 
Constitufa-se a odontologia, 
nos prim6rdios da civilização. 
de um verdadeiro artesanato 
empir1co, exercido por indiví
duos não tecnicamente qualifi
cados - charlatões, ambulantes 

que em seus carros de sal
timbancos e trajes extravagan
tes serviram mesmo de inspira
ção a um grande número de ar
tistas famosos, dentre essas 
Debret. o aprendiz da odonto
logia, àquela época, consagrou 
métodos realmente artesanais, 
obedecendo a moldes das corpo
rações medievais, ou seja, o 
individuo que desejava abraçar 
um oficio ou profissão 
juntava-se a um "mestre". com 
quem aprendia os ~egredos da 
profissão escolhida. o ensino 
em escolas especializadas é 
relativamente recente: a pri
meira escola de odontologia do 
mundo surgiu em 1840, nos EUA 
-

11 8altimore College of Dental 
Surgery". Nessa mesma década 
descobriu-se a anestesia 
bucal. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, de arte, como era 
caracterizada nos seus primór
dios, a odontologia foi se 
transformando em ciência, gra
ças ao desenvolvimento dos mé
todos de investigação cienti
fica e à implantaçao de seu 
ensino profissional, que. en
tre nós. aconteceu a partir de 
1884. 

Do ponto de vista do Brasil 
atual, no que concerne à odon
tologia, o Brasil é o campeão 
mundial de cáries. Mais de 90% 
dos brasileiros sofrem desse 
mal. As estatisticas do setor 
são altamente desalentadoras: 
_com 7 dentes cariados ou obtu
rados aos 12 anos de idade, 
50% dos brasileiros chegam aos 
55 anos completamente desden
tados. Dos outros dentes nas 
crianças, 6% precisam ser ex
traídos (por doenças de gengi
va e osso). 5% já foram ex
tra f dos e 29% estão já 
obtLrados. o quadro parece ab
surdo quando se descobre que 

11% dos dentistas do mundo-
100 mil em números absolutos
se concentram no Brasil, onde 
a caqa -ano. sa universidadeS 
despejam 5.600 novos profis
siona1s no mercado. Mesmo as
sim, a maior parte dos proble
mas odontológicos da população 
brasileira não consegue ser 
resolvida. por que entao esses 
indicadores horripilantes. em 
se tratando de saúde bucal? Já 
que temos um elevado número de 
c i rurgi ões-denti s"~:as. Acredi -. 
tamos ser erro de estratégia. 

Srs. Senadores. diante dos 
senhores. de nós todos. mais 
um lado. mais uma faceta deste 
Brasil de contrastes. A rigor, 
todo o instrumental, toda a 
mão-de-obra. necessários para 
a erradicação das doenças da 
boca o Brasil possui, mas o 
que faz com que, a despeito de 
contarmos com esse número a
vantajado de profissionais 
cirurgiões-dentistas. a popu
lação permaneça mal atendida 
por eles? De fa~o. somente 5% 
da população têm acesso ao a
tendimento odontológico 
privado. A· resposta poderia 
estar no fato de que há entre 
nós um número excessivo de fa
culdades com qualidade de en
sino duvidosa. Essas escolas 
mal conseguem dar uma estrutu
ra básica ao profissional que. 
ao se formar. precisa brigar 
num mercado altamente competi
tivo e, para ganhar algum di
nheiro, acaba por fazer grande 
quantidade de restaurações e 
extrações. E o que é mais gra
ve é que 80% das disciplinas 
do currfculo das faculdades 
estão voltadas para a cura e 
reabilitações dentárias, não 
para a prevenção. o currículo 
não objetiva formar um dentis
ta com visão preventiva e com 
sensibilidade social. 

Urge que se proceda uma re
forma nas grades curriculares 
de nossas faculdades de 
odontologia. Reforma essa que 
passe a contemplar com maior 
duração de estudos as áreas de 
prevenção da cárie e doença 
periodontal e do diagnóstico 
precoce e pronto atendimento. 

·Esta seria uma das soluções 
para alterarmos favoravelmente 
os indicadores da saúde bucal 
a médio e longo prazos, de uma 
forma sustentada, já que a re
alidade brasileira exi9e re
cursos altos em prevençao. po
rém precisaria primeiro gerar 
este bom profissional. 

Hoje. as faculdades de odon
tologia. sejam públicas ou 
privadas, formam um profissio
nal adaptado a atender uma 
faixa muito pequena da popula
ção. 

Esta situação concentradora 
da renda esta posta! Geramos 
uma grande camada da sociedade 
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que não consegue pagar a sua 
própria saúde. 

Eles não têm culpa de tal si
tuação, pois também não têm 
culpa de morarem em palafitas, 
mangues, morros, etc.; não têm 
culpa de não poderem dar mais 
educação a sua prole; eles não 
têm culpa de que os seus 
salários não compram uma ali
mentação eficiente ao bom de
senvolvimento orgânico. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, gerou-se no Brasil 
e não seria de se admirar com 
esse modelo económico uma 
grande maioria que não conse
gue pagar um cirurgião~ 
dentista, e aposto tenho 
certeza - que gostariam de as
sim fazer, como tenho certeza 
que gostariam de ter um 
salário digno que preenchesse 
todas as suas necessidades e a 
de seus fami1iares. 

Tal como os médicos, os odon
tólogos tém visto despresti
giada sua atuação, especial
mente por parte do setor pú
blico. aqui no Brasil. Entre 
nós a saúde é e tem sido um 
dos setores mais afetados pela 
política económica das duas 
últimas décadas. Os investi
mentos governamentais, nesse 
perfodo, ficaram aquém das ne
cessidades da maioria da popu
lação e o modelo económico de
masiado centralizador agravou 
sobremodo as condições de saú
de das . populações mais 
carentes. Quero crer que o a
tual Governo está equivocado 
no que tange a sua política de 
saúde. 

E como disse. quero crer mes
mo que seja um equivoco, já 
que no Decreto n~ 99.438, de 
7-8-90. que cria o Conselho 
Nacional de Saúde, o cirurgi
ão-dentista foi posto de lado. 

Não consigo entender como se 
traçar uma estraté~ia de saú
de, sem considerarmos a cárie 
dental (+ ou - 96% da popula
ção são atingidos por ela) e a 
doença periodontal (+ ou - 92% 
dos adultos são portador~s de 
alguma lesão periodontal). 

Não consigo entender como o 
Conselho Nacional de Saúde, 
gue se propõe a melhorar os 
lndices de saúde do povo bra
sileiro, possa desconsiderar 
as duas lesões acima ou se as 
considerar. como traçar uma 
estratégia de se reverter os 
índices alarmantes da odonto
logia sem a presença do cirur
giao-dentista neste conselho. 

Mais uma vez, quero aquf di
zer, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, acho que foi um equí
voco, somente um equívoco, e 
os eQu i v ocos a l·ém de serem 
perdoados são facilmente repa-· 
ráveis. 

Quero aqui lançar um desafio 
ao Ministro de Estado da Saúde 
Sr. Dr. Alceni Guerra que, 
além de polftico. como nÓs so
mos nesta casa, ~ um profis
sional de saúde como eu, pois 
é um brilhante médico do meu 
vizinho Estado do Paraná~ 

E tenho certeza. Sr. Minis
tro, que nunca o Senhor teve 
um desafio tão fácil de se 
vencerr deixe gue a odontolo
gia. ~ue nos .cirurgiões
dentistas. nós profissionais 
em débito com ·a Nação. pois 
muitos de nós, como eu. nos 
formamos em escola púOlica e 
nada ou muito pouco fizemos 
para pagar este custo alto que 
a sociedade teve conosco. 

Deixe. Sr. Ministro Dr. Alce
ni Guerra. que o cirurgião
dentista se~a o responsável 
pelas estrategias de uma po1f
tica de saúde bucal e nos co
bre depois. 

Acredite na _capacidade do 
cirurQião-dentista brasileiro, 
pois mais do que ninguém nós 
saPemos o quanto a sociedade 
necessita que seus problemas 
bucais sejam solucionados e o 
prejuízo que esta situação 
causa ao organismo humano e 
aos cofres da Nação. Queremos 
ser membros do Conselho Nacio
nal de Saúde! 

Até então o modelo de organi
zação do setor público. quanto 
à saúde, no Brasil. é conside
rado fraco. ruim e desacredi
tado junto à população. Tanto 
isto é verdadeiro que o Bra
sil. nas constituições de 
1891, 1934, 1937, 1946 e 1967, 
sequer reconheceu o direito à 
saúde. Nesses textos, só ficou 
explicitada a Assistência 
Médico-Sanitária ao trabalha
dor através da Previdência So
cial e a competência exclusiva 
da União para estabelecer pla
nos nacionais de saúde. Não 
obstante, movimentos pela de
mocratização da saúde delinea
ram na recente constituição de 
88 um novo perfil para a mes
ma. tendo o seu conceito se 
ampliado e modernizado. E as

.sim é que na esteira da orga-
nização mundial de saúde. bem 
como da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, a saúde 
passou a ser considerada, no 
texto constitucional viQente. 
no seu art. 196, um dlreito 
fundamental de todo o ser hu
mano, "um estado de completo 
bem-estar ffsico. mental e so
cial, e não somente a ausência 
da doença ou inva11dezn. 

Estamos agora, Srs. senado
res. vivendo o processo de a
dequação do texto constitucio
nal à nossa realidade, em que 
ao estado compete primordial 
papel, no sentidb de efetivar. 
na prática. essa polftica de 
saúde. Assim, dando con-
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seqüência ao estabelecido pela. 
Lei Maior. tivemos agora em 
agosto próximo passado a apro
vação, por esta Casa. da Lei 
Orgânica da Saúde, qye insti
tuiu o SUS (Sistema Unico de 
Saúde). que descentralizou da 
União os recursos dessa área. 

Refletindo a realidade de que 
a cárie dental no Brasil re
presenta um dos principais 
problemas de saúde púb11ca. 
atingindo ~uase todos os seus 
habitantes. dados coletados 
pelo Ministério da Saúde reve
lam ~ue os brasileiros falta
ram ao trabalho em 1 milhão de 
horas por problemas dentários 
em 1987. o Ministério da Saúde 
está pretendendo combater a· 
cárie dental preventivamente, 
o que vem ao encontro das me
tas estabelecidas pela organi
zação mundial da saúde e pela 
federação dentária internacio
nal para o ano 2000, que esti
pularam que a média de dentes 
cariados na faixa etária de 12 
anos não poderá superar a 
três. o Brasil está distante 
desse objetivo, apresentando 7 
dentes doentes nessa faixa 
etária. sendo que na região 
Norte o índice se aproxima dos 
9. 

Srs. Senadores, a prevenção 
da cárie inclui basicamente o 
uso diário do flúor. o incen
tivo à mudança de hábitos ali
mentares nocivos e ao uso de 
cremes dentais com flúor, bem 
como a contratação de enfer
meiras e higienistas para o
rientação nas escolas. Os ver
nizes e selantes são também 
meios eficientes no controle e 
prevenção-da cárie dentária. e 
que acreditamos o Ministério 
Público poderia também lançar 
mão desta estratégia de alt1s
simo valor na preservação da 
integridade dental. E meta do 
Min1stério da Saúde e nós 
queremos acreditar que esse 
Ministério cumpra tal objetivo 
- empregar cerca de um bilhão 
de dólares, envolvendo recur
sos da União, dos estados e 
dos municípios, inclusive para 
assegurar a adoção da fluore
tação do sal de cozinha. a
tualmente, o fornecimento do 
flúor só é garantido a 43% da 
população brasileira através 
da fluoretação da áqua 
potável. O uso do fluor 
permitirá uma reversão dos da
dos estatísticos negativos. 
uma vez que o Brasil está en
tre os oito pafses do mundo 
com maior número de casos de 
doença periodental. Como a_ i_n
gestão do flúor só pode sé dar 
de uma forma, na água ou no 
sal (é arriscado acumular as 
duas fontes), o sal fluoretado 
s6 deverá ser consumido nas 
regiões não abastecidas pela 
água f1uoretada, como a 
Amazônia. 

• 
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Além da adição do flúor ao 
sal. o combate à cárie da~-se
á pela adoçâo de bons hábitos 
de higiene e com o convívio 
inteligente com o açúcar por 
parte da população, o que se 
conseguirá através de campa
nhas públicas dirigidas por 
profissionais competentes no 
setor. E certo que a cárie 
está diretamente ligada também 
ao consumo do açúcar. sendo 
que o brasileiro usa cerca de 
45 quilogramas per capita de 
açúcar/ano e o chinês apenas 5 
~uilogramas/ano. 

A divisão nacional de saúde 
bucal. Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, programou, a partir 
do 1$ semestre letivo de 91. 
dar a cada criança matriculada 
na rede pública de ensino uma 
escova e um creme dental com 
flúor. com a perspectiva de 
reduzir a cár1e num prazo de 5 
a 10 anos. Também deverão ser 
repassaoos noções claras de 
higiene bucal e mesmo orienta
ção para não consumir gulosei
mas demasiadamente. através de 
profissionais competentes. 

A extensão do_ atendimento da 
popu 1 açào pela água~ f ü.Joretada 
está em estudo. E o método 
mais eficiente, adotado pelos 
USA. oue têm a cobertura de 
60% d~ população por esse sis
~ema. com um índice de apenas 
1.8% de dentes atingidos pela 
doença em crianças de 12 anos. 
A nõs nos parece, Srs. Senado
res. oue qualquer programa de 
saúde bucal deve estar dire
cionado para a reor~an1zação 
do atendimento odontológ1co no 
Pais, com o objetivo de mudar 
a orientação desse ~atendimen
to, hoje voltado só para a 
restauração ~ do aparelho 
mastigador. E já chegada a 
hora de o Br-as i 1 ap_l 1 car m;;~1 s 
no se•or da saúde bucal. ~ ab
so1u~amente ridiculc o QUe se 
ao 1 i ca hoje em saúde no 
Bras i 1: apenas 1,8% PIB, en
quanLo nos países desenvolvi
dos são gastos entre 6% e 12%. 

Além do_ mais, é objetivo dos 
organismos r_epresentativos da 
classe odontológica Que as em
presas industriais, comerciais 
e agrícolas, com mais de 100 
funcionârios, sejam obriQadaS 
a dar assistência odontologica 
gratuita e. além disso, que 
seja obrlgatório o estágio o
dontológico aos alunos das u
niversidades federais, nos mu
nicípios e suas microrre"giões 
carentes de assistência odon
tológica. 

Com o decurso do t_empo. o uso 
diário do flúor-, ---t"esponsâvel 
pela queda _ crescente- de 
cáries, irá liberar os profis
sionais para a aprendizagem de 
técnicas mais elaboradas. nas 
áreas de prótese e-ciru~gia "de 
moléstias congénitas. Quando 
se chegar ao indlce previs~o 
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pa~a organização mundial da 
saúde. para o ano 2.000, de no 
mâx1mo, em média, 3 dentes ca
riados na faixa etária de 12 
anos. mudará a função do den
tista. ela será mais restrita. 
Deixará de ser o odontólogo um 
cirurgião mecânico para ser um 
especialista mais ligado à 
área biolôgica. A odontologia 
ficará circunscrita ao trata
mento das lesões traumáticas, 
das deforma2ões cirúrgicas e 
das reparaçoes estéticas, con
figurando mais uma especiali
zação da medicina. e, de certa 
forma. voltará às suas o~i
gens, tornando-se fla~te 
dentária" novamente. O diag
nóstico virá através de mini
cãmera de tevê, com o auxílio 
de computador acoplado a um 
aparelho de radiografia 
digital. Os consultórios. mes
mo aparelhados com raios la
ser, brocas de alta-rotação e 
outros aparatos sofisticados, 
estão condenados a ser obsole
tos, com o avanço da odontolo
gia. 

Queremos. finalmente~ Srs. 
Senadores; parabenizar o 
cirurgião-dentista no seu dia. 
no 11 Dia da Saúde Dentária"~ 
pelo indiscutível progresso 
QlJe esse profissional está 
dando a este ramo da ciência~ 
com a implantação de técnicas 
revolucionárias, como a recen
te 11 implantodontia'', qual seja 
a técnica que substituirá a 
queda parcial ou tota1 dos 
dentes. a substituição da 
dentadura. Também merece espe
cial referência a descoberta 
do 11 eletroodontograma", recém
inventado na USP. faculdade de 
odontologia de Ribeirão Preto 
- SP. Assim como o eletroence
falog~ama mede o ritmo das on
das cerebrais e o eletrocar
diograma dos batimentos car
díacos. o "eletroodontograma" 
per-l'fli te ao- dentista 1 e~, atra
vés- ae-um-·sensor acoplado a um 
computado-r. c· desgaste do den
te durante o prepa~o 
cavitário.- Isso evita o corte 
exagerado da parte sadia do 
dente, mais resistente, e in
dica exatamente onde termina o 
teCido cariado. 

Parabén";:;. odont61o_go. pelo 
seu dia, pelo avanço de sua 
ciência, apesar dos desdenta
dos (de cada 4 entre 45 e 60 
anos 3 são tOtalmente desden
tados. os qua1s começam a per
der os dentes com_ t5_ anos de 
ldade), apesar dos que nunca 
puderam ter seus dentes trata
dos por suas mãos (83% da po
pulação nunca esteve numa ca
deira de dentista) -dados es
seS que--o- País p-retende ~ema
nejár, respaldado no novo tex
to const"ftucional. no sentido 
de reverter é redírecionar um 
quadro tão doente _e tão 
caótico. E_ para tanto, é -tam
bém importante que·o desafio 
do Sr. Ministro da Saúde, an-

teriormente citado-, seja por 
ele aceito. 

o Sr. ~oão Nascimento - Per
mite-me V. Ex4 um aparte? 

O SR. MÁRCIO BEREZOSKI - Com 
muito prazer. nobre Senador. 

o Sr. ~cão Nascimento - Pa
rabenizo V. Ex4 por este dis
curso, no encerramento desta 
sessão. quando tenho a honra 
de aparteá-lo. Associo-me às 
palavras do nobre Senador, e 
fico muito feliz ao ver esses 
dados levantados oor V, ExA e~ 
ao mesmo tempo. triste pela 
situação em que se encontra a 
Odontologia neste Pais. o a
lerta que V. ExA faz a esta 
Casa. gostaria fosse feito não 
s6 ao Ministro da Saúde. como 
também levado a toda socieda
de, visando maior divulgação 
daquilo que se pode fazer para 
evitar a cárie dentária na 
nossa população. Como disse v. 
Ex 4 há métodos muito simples 
de evitá-la. e para isso basta 
que haja uma decisão politica. 
Essa doença parece ser tola. 
mas é muito grave e vem afe
tando g~ande parte da popula
ção brasileira. 

É importante o alerta que v. 
Ex 4 faz. ao mesmo tempo em que 
traz dados importantissimos 
sobre a matéria. Tem v. Exa a 
minha solidariedade. 

O SR. MÁRCIO BEREZOSKl 
-Agradeço a v. Ex4 o aparte 
nobre Senado~ alagoano. V. Exl 
demonstra profundo conhecimen
to do estágio em que se encon
tra a sociedade brasileira em 
relação à saúde bucal. Além de 
P-Olftico e senador. como n6s, 
é também V. Ex~ um cirurgião
dentista, e isso para nós é um 
motivo de orgulho. 

A decisão política de rever
ter esse quadro cabe a nós. 
Temos que reve~ter esse qua
dro, porque sentimos que a so
ciedade ou sua elite tem inte
resse em que a saúde da popj
lação brasileira, a{ 
incluindo-se a saúde bucal. 
apresente um quadro mais ati
mista, porque, aparentemente, 
é p~eferível que se vendam a~
tigos de restauração dentária 
a que se desenvolva uma polí
tica de saúde que venha a be
neficiar o povo brasileiro, 
principalmente com a aplicação 
de flúor na água, o que virlaÉ 
em muito. combater a cárie. 
evidente o interesse econômico 
para· que a saúde bucal 
precária do povo permaneça o 
fecho de ouro para esta home
nagem aos odontólogos. quero 
fazê-lo. Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. através das pala
vras tão eloqüentes quanto 
verdadeiras de Pio XII, que 
delinei~m os aspectos múlti
plos que caracterizam e tipi
ficam a odontologia como ciên-

-.;_, 
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cia singular e sui 
generis. Ela é, diz Pio XII, 
"uma profissão que exige dos 
que a ela se dedicam o senso 
estético de um artista, ades
treza manual de um cirurgião, 
os conhecimentos cientfficos 
de um médico e a paciência de 
um monge" - o que justifica, 
de pleno, o nosso reconheci
mento e as nossas homenagens 
pelo dia de hoje, consagrado à 
saúde dental e ao cirurgião
dentista. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente, (Muito bem!) 0 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - C0ncedo a palavra ao 
nobre senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEOEKIN (POT -
se. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr_ Presidente, 
Srs. Senadores, cada vez mais 
convencido de que as pesquisa~ 
eleitorais deformam o pleito e 
a vontade da população, porque 
deixaram de ser um instrumento 
de informação do grande públi
co para se transformar numa 
poderosa arma de propaganda 
eleitoral e indução de votos, 
recordei-me de um artigo pu
blicado na edição de 14-6-89 
na revista Veja, na seção 
Ponto de Vista, cujo autor é 

o Professor uorge Boaventura. 

Pela sua atualidade, clareza 
e precisão, passo a lê-lo: 

O MAU DAS PESQUISAS 

~orge Boaventura 

Parece fora de qualquer 
discussão que o propósito 
maior do ideal democrático 
consiste na constituição de 
governo que, efetivamente, 
representem os anseios jus
tos e os interesses leglti
mos daqueles que viverão 
sob sua jurisdição. E isto 
supõe o atendimento_ a duas 
condições básicas: que os 
governantes sejam inspira
dos em suas aspirações pelo 
altruísmo e pelo propósito 
de servir aos seus seme
lhantes e que sua escolha 
seja feita de maneira mais 
realista e mais objet1va 
possivel. Ta1 realismo 
forçoso é reconhecê-lo - é 
grandemente dificultado por 
uma situação na qual, à ex
ceção talvez do PT e de al
guns poucos partidos da ex
trema esquerda, os eleito
res não integram as organi
zações a que pertencem os 
candidatos. Os cidadãos vo
tam, mas não participam de 
suas deliberações e esco
lhas e, geralmente, desco
nhecem os programas que os 
candidatos se dizem dispas~ 
tos a defender. -

Sobre essa causa de alie
nação dos eleitores, somam-

se campanhas que se desen
volvem mui to mais em ·torno 
de pessoas do que de idéias 
e programas, todas v1sando 
influenciar o eleitorado, 
mas sem compromisso com o 
realismo e a objetividade. 
Sendo assim - e parece não 
restar dúvidas de que é as
sim -, tudo quanto possa 
criar obstáculos à expres
são objetiva e rea1ista da 
decisão do eleitor. mani
festada no voto, merece ser 
a 1 vo de desapr·ovação. A fi -
nal, também é bastante co
nhecida a tendência de par
te do eleitorado de 
recusar-se a "jogar fora o 
voto" , não o dando a quem 
supõe não ter mais chances 
de vit6ria. Assim, de ma
neira danosa aos mecanismos 
de construção de uma sólida 
democracia. o eleitor mui
tas vezes abandona a sua 
escolha de consciência para 
votar em um candidato que 
não selecionaria anterior
mente~ mas que lhe parece o 
"menos ruim" dentre os que 
fmaglna terem chances de 
sucesso. Ora. as pesquisas 
eleitorais são, indiscuti
velmente, o instrumento 
mais poderoso de influência 
sobre os eleitores. Espe
lham o poder de fogo de 
cada candidato, e ao pri
meiro colocado nas pesqui
sas são reservadas as man
chetes de primeira página e 
o acesso aos meios de comu
nicação de massa. E o que 
era apenas intenção de voto 
de um punhado de entrevis
tados u1ti1izados na pes
quisa funciona como combus
tfvel para dar mais autono
mia de vôo às campanhas dos 
que detêm os primeiros 
lugares. Na verdade, a vi
tória ainda está longe e 
guardada no segredo das ur
nas, mas de antemão se ins
titui um coro do "já 
ganhou" por antecipação. 

--- Não é a i doneidqde de 
técnicas e de i ns.t i tu tos 
opinião pública que está 
sendo posta em exame. A 
questão é que a eventual 
possibilidade de êxito de 

-um candidato, endossada por 
um resultado favorável, 
tende a transformar-se em 
vftória, não só para os 
correligionários_ do candi

-dato, mas também para a 
grande massa de eleitores 
qUe acaba a der indo à cpr
renteza mais forte, mesmo 
que não fosse esta a inten
ção i ni cí a 1 . o interesse 
legítimo de informar corre
tamente, o objetivo primei
ro das pesquisas, acaba 
sendO assim atropelado. Se 
a realização e a divulgação 
das pesquisas fazem_parte 
das regras democráticas, o 
mesmo -- não se pode dizer 

--quando elas ocorrem de ma-
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neira direcionada. e muito 
menos quando publicadas na 
undécima hora do processo 
eleitoral, em clima muito 
mais marcado pela emociona
l idade do que pela raciona
lidade. Para evitar essa 
situação, pafses de longa 
tradição liberal, como a 
Inglaterra. preservam seus 
eleitores de pesquisas fei
tas até a boca da urna. 
Neste caso, as porcentagens 
servem mais para massacrar 
o eleitor do que para 
norteá-lo positivamente. 

Cerca de 80 milhões de 
eleitores irão, em novem
bro. escolher o presidente 
da República. E, justamente 
deVido à importância e 
grandeza do momento, é i
nadmissível que se permita 
qualquer tipo de mecanismo 
que, mesmo involuntariamen
te. leve à manipulação do 
eleitorado. Na recente His
tória brasileira, há diver
sos exemplos de mudanças de 
curso no gosto do 
eleitorado. Em 1982, Sandra 
cavalcanti era lfder das 
pesquisas preliminares. que 
a apontavam como a virtual 
governadora do Estado do 
Rio de Janeiro. o engenhei
ro Leonel Brizo1a barrou
lhe o caminho. o senador 
Fernando Henrique Gardoso 
chegou a posar para foto
grafias na cadefra de pre
feito de São Paulo, em 
1985. E quem a ocupou foi 
Jânio Quadros. A petista 
Luíza Erundina agarrava-se 
a medíocres pontos que nem 
de 1onQe davam a entender 
sua vitoria no ringue pau
listano das últim~s elei
ções municipais. E justo 
que todos os candidatos se 
esforcem em campanhas pare 
atrair eleitores. E 
democrático que as pesqui
sas de opinião dêem o ter
mómetro do jogo eleitoral. 
E é extremamente benéfica a 
norma adotada pelo Con~res
so quanto à proibiçao da 
publicação de resultados de 
pesquisa a menos de trinta 
dias do pleito. Ao menos 
por trinta dias, os eleito
res não serão influenciados 
por números que deixam de 
ser objetivos e racionais. 
E não será justo supor que 
semelhante posição diz res
pe i to à defesa da 
democracia? 

Era o que tinha a dizer. Sr. 
Presidente. (Mui to beiTT"l) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -concedo a palavra ao 
nobre Sendaor Od~cir Soares. 

O SR. OOACIR SOARES (PFL -
RO~ Pronuncia o· segUinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores·: 

I 
' 

I 



I. 
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ij 
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Como é do conhecimento desta Pires, já tive a oportunidade 
Casa e de toda a Nação~ o Es- .de transmitir minhas condolên
tado de Rondônia foi, recente-~ cias e meu repúdio ao crime. E 
mente. palco de lamentável e- aqui os renovo, publicamente. 
pisódio ~e barbárie. envolven
do ilustre personalidade de 
seu mundo politico- o Senador 
Olavo Pires, brutalmente as
sassinado. 

Desde então como é fáci 1 
imaginar -~ o estado vive em 
ambiente intranqüilo, dada a 
circunstâncias de alguns maus 
cidadãos buscarem extrair di
videndos pessoais ou políticos 
do impacto gerado pelo crime. 

be minha parte, busco justa
mente o oposto - isto é, ten
tar impedir qualquer tipo de 
exploração em torno do ep1só
dio, certo de que esse é o de
sejo da famflia do falecido. 
Por ele. nut~i respeito e cor
dialidade. que devem pautar 
sempre as relações entre ho
mens civilizados- particular
mente os homens pdbllcos. 

Na presente eleição. de cujo 
segundo turno Clave Pires 
preparava-se para participar. 
como candidato a gove~nador. 
mantive-me neutro. Fui eleito 
Senador sem estar vinculado a 
qualquer candidato ao governo. 
Nessa condição - que venho 
mantendo em relação ao segundo 
turno -. sinto-me em condições 
morais e políticas de canela
mar meus coestaduanos a uma 
posição de serenidade em rela
ção ao episódio. cujo esclare
cimento vem mobilizando auto
ridades de Rondônia e do Go
verno Federal . 

O receio de que o passiona
lismo decorrente do episódio 
agite o estado se fundamenta 
na circunstância de que esta
mos às vésperas de nova 
eleição. E. nessas ocasiões. 
torna-se, para muitos. extre
mamente tentadora a exploração 
da memória de um homem ilus
tre, tombado criminosãmente 
quando ainda estava em curso a 
apuração dos resultados elei
torais. 

Confio plenamente na ação das 
autoridades policiais- tanto 
as de Rondônia. quanto as da 
Polícia federal e do Ministé
rio ~úb11co. Encontrar os 
responsáveis tornou-se uma e
xiQência não apenas de Rondô
nia. mas de toda a opinião pú
blica nacional. Era o Senador 
01avo Pi~es uma inconteste li
derança no estado- tendo. in
clusive, sido o candidato a 
governador mais votado no pri-
meiro turno. -

As circunstâncias chocantes 
de seu assassinato evidenciam 
a ação de profissionais do 
crime, cujos objetivos espera
mos ver em breve esclarecidos 
pelas autoridades que 
investigam. A família de Olavo 

Esta semana, acompanhei com· 
atenção a posse e o pronuncia
mento do su~1ente de Olavo Pi
res. o senador Amir Lando. E. 
em aparte. endossei a inicia
tiva de que o Senado constitua 
comissão destinada acompanhar 
o inquérito em cu~so em 
Rondônia. Considerei també~ -
e a~ui reitero o que disse 
procedente a observação do Se
nador Ney Maranhão, segundo a 
qual essa comissão deverá ser 
constituída por Senadores de 
outros estados. muito embora 
não veja qual_quer obstáculo" à 
presença de Senadores de Ron
dônia nela. 

O importante é que essa co
missão exiba firmeza e sereni
dade~ não se deixando pressio
nar por quem quer que seja e 
contribuindo para serenar os 
ânimos em nosso estado. 

As eleíç5es. em um regime 
democrático, como o que prati
camos. constituem um momento 
de gala da cidadania. Não po
dem, pois, ser manchadas pela 
violência ou pela exploração 
demagôgica de uma tragédia. 

A melhor homenagem que pode
mos prestar à memória de um 
homem público como Olavo Pires 
-cuja carreira polftica foi 
construída pelo voto popular -
é a de garantirmos a 
tranqüilidade em nosso estado 
neste segundo turno eleitoral, 
permitindo a comunhão cívica 
que as urnas proporcionam. 

somente assim, também~ as au
toridades terão condições de 
efetivamente esclarecer todos 
os acontecimentos relacionados 
com esse hediondo crime. Estou 
certo de que assim será e es
tou decidido a colocar a lide
rança que possuo no estado - e 
que tive a honra de ver con
firmada nesta eleição - a ser
viço da pacificação dos ânimos 
e do pleno esclarecimento de 
tudo quanto estiver obscuro 
nesse triste episódio. 

o que não é possível. Sr. 
Presidente. Sr-s-. Senadores, é 
que o manto da impunidade aco
berte episódio dessa natureza 
- ou. pior ainda. que dele re
sultem_ nc:was ações repulsivas 
que gerem nova~ vítimas e que 
ameacem a normalidade das ins
tituições em nosso estado. 

Confio no bom senso dos ho
mens públicos de- Rondônia e na 
ação eficiente e serena das 
autoridades que apuram o 
crime. · 

Era o que tinha a dizer. sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Antes de encerrar aa 
presente sessão, dirijo. da 
Presidência. um alerta a todos 
os Srs. senadores que se en
contram nas dive~sas dependên
cias desta Casa. que imediata
mente será convocada uma ses
são extraordinária. para apre
ciar re~uerimento da maior im
oortância~ que estabelece con
diç6es para a negociação d~ 
divida externa brasileira. E 
de grande u~ênc1a. para que 
esta matéria possa ser votada 
na sessão de terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Nada mais havendo a 
tratar. vou encerrar a presen~ 
te sessão. convocando uma 
extraordinária a realizar-se 
hoje. às 18 horas e 5 minutos. 
com a seguinte 

ORCEM DO DIA 

Votação~ em -tUrnO único.- do 
~equerimento n~ 362. de 1990. 
do Senador Vutahy Magalhães, 
solicitando. nos termos regi
mentais, a inclusão em Ordem 
do Dia do Projeto de Lei do 
Senado nA 63, de 1989. de sua 
autoria, que dispõe sobre a 
construção de 1ogradouros. de 
edi ffcios de uso público e 'de 
veículos de transporte coleti
vo. a fim de garantir acesso 
adequado às pessoas portadoras 
de deficiência~ nos termos dos 
arts. 227. § 2~. e 244 da 
Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 
18 horas e 2 mfnutos.) 

Ata da 166• sessão. 
em 25 de outubro de 1990 

4a Sessão Le~islativa 
Ordinária-. dã 48 Legislatura 

E)('traordinár1a 

Presfdência do Sr. Pompeu de 
Sousa 

ÀS 18 HORAS E 5 
ACHAM-SE PRESENTES 
SENADORES: 

MINUTOS. 
OS SRS. 

M~rio Maia- Gilberto Miranda 
Aureo Mel lo- Odac1r Soares 

Ronaldo Aragão - Amir Lando 
-João Menezes - Almir Gabriel 

Ozie1 Carneiro - Carlos Pa
trocínio - Antônio Luiz Maya -
João Castelo- Alexandre Costa 
- João Lobo - Chagas Rodrigues 
- Hugo Napoleão- Afonso San-
cho- Cid Sabóia de carvalho
Mauro Benevides Marcondes 
Gadelha- Humberto Lucena 
Marco Maciel - Ney Maranhão -
Mansueto de Lavor - João Nas
cimento- FranCisco Ro11emberg 
- Luiz Viana Neto - Ruy Bace
lar - José Ignácio Ferreira 
Gerson cama ta - ~oão ca 1 mon 
Jamil Haddad- Nelson Carneiro 
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- Alf~edo Campos Mauricio 
Corrêa Fernando Henri~ue 
Cardoso - Márlo covas - Iram 
Saraiva - António Alves - Pom
peu de Sousa- Meira Filho 
Louremberg Nunes Rocha - Men
des Canale- Wilson Martins 
Affonso camargo - Vorge Bor
nhausen - Márcio Berezoski 
Nelson Wedekin - Alberto Hoff
mann - úosé Paulo Bisol - Uosé 
Fogaça. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 51 
srs. Senadores. Havendo número 
regimental. declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus. ini
ciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1~-secretário procederá 
à leitura· do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER NO 322, DE 1~~0 

Da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Oficio 
.. S"/13. de 1990 (Of. n.l2. 
9643893-~. de 5-3-90, na 
origem), do Senhor Governa
dor do Estado de Santa Ca
tarina, solicitando autori
zação do Senado Federal 
para contratar operação de 
compra e venda com finan
ciamento externo junto a 
MLW, intermed-export im
port, empresa de comércio 
exterior da República 
Democrática Alemã, no valor 
CL$ RDA 8.259.367,50 (oito 
milhões, du~entos e 
cinqQenta e nove mil, tre
zentos e sessenta e sete 
dó 1 ares e c i nqüenta 
centavos). 

Relator: Senador Jorge Bor
nhausen 

o Excelentfssimo Senhor Go
vernador do Estado de Santa 
Catarina encaminha, para exame 
do Senado Federal, pedido de 
autorização para contratação 
de operação de compra e venda 
com financiamento externo no 
valoc de CL$ RDA 8.259.367,50 
(oito milhões, duzentos e 
cinqUenta e nove mil, trezen
tos e sessenta e sete dólares 
convênio e cinqüenta centavos) 
junto à MLW - intermed-export, 
empresa de comércio exterior 
da República Democrática 
Alemã. 

A contratação de crédito ex
terno objetiva financiar tlim
portação de equipamentos para 
a execução do Plano de Moder
nização de Organismos da Admi
nistração Pública do Estado de 
Santa Catarina, da área 
médico-hospitalar, no âmbito 

do Convênio "C1earing 11 entre o 
Brasil e a República Democrá
tica Alemã. o que dispensa a 
garantia da União~ 

A contratação da operação foi 
autorizada pela Assembleia Le
gislativa do Estado - Lei n~ 
7.698, de 25 de julho de 1989 
e considerada prioritária pela 
extinta Secretaria de Planeja
mento da Presidência da Repú
blica- Aviso n~ 1.536, de 13 
de dezembro de 1989. 

O financiamento deverá obede
cer às seguintes condições 
financeiras: 

a) juros: 6.5% ao ano so
bre o saldo devedor; 

b) pagamentos: 1 do 
principal: 7% de sinal. até 
60 dias após a emissão das 
guias de importação; 3% do 
valor de cada embarque con
tra a apresentação dos do
cumentos de embarque: 90% 
do valor de cada embarque 
em 15 pagamentos semes
trais, vencendo o primeiro 
12 meses após o embarque; 2 
- dos juros: em 15 pagamen
tos semestrais, vencendo o 

.prime iro 6 meses após a 
data de embarque. 

O Banco Central do Brasil·não 
se pronunciou no prazo previs
to no art. 5 2 da Resolução n 2 

94, de 15 de dezembro de 1989, 
do Senado Federal, a respeito 
dos limites ali fixados. 

lhforma o Governador de Santa 
Catarina. contudo, que o Esta
do encontra-se com sua capaci
dade de pagamento esgotada, 
pe 1 o que so·l i c i ta. com amparo 
no art. 7~ da Resolução n~ 
94/89, a elevação temporária 
dos limites do Estado, tendo 
em vista a importância da im
portação dos equipamentos 
médico-hospitalares. serem fi
nanciados pela operação, seu 
pequeno valor e o prazo longo 
de amortização - que deixam 
crer na possib11 idade de o Es
tado vir a satisfazer seus 
compromissos utilizando are
ceita própria. 

A minuta do instrumento con
tratual a ser firmado entre o 
Estado de Santa Catarina e a 
MLW - Intermed-export import 
Comércio Exterior da República 
Democrática Alemã não contém 
qualquer cláusula contrária às 
leis e à Constituição da Repú
blica, prevê a escolha do foro 
da cidade de Santa Catarina 
para solucio'nar conflitos dele 
resultantes ~ assegura ao 
Estado: 

a) garantia contra defei
tos de fabricação dos equi
pamentos e assistência téc
nica por 18 meses; 
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b) treinamento de técni
cos loca~s na operação dos 
equipamentos; 

c) manutenção. no Brasil. 
de estoques de peças so
bressalentes e ass1stência 
técnica aos equipamentos 
pelo prazo de iO anos. 

Nessas condições, somos pelo 
atendimento do pedido na forma 
de seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N~ 56, DE 1990 

AutoriZa o Governo do Es
tado de Santa Catarina a 
celebrar operação de compra 
e venda com financiamento 
externo junto à empresa MLW 
lntermed-export i~ort, da 
República Democrática Ale
mã~ no valor CL$ RDA ····--
8.~59.367,50 (oito milhões, 
duzentos e cinqüenta e nove 
mil, trezentos e sessenta e 
sete dólares convênio e 
cinqüenta centavos). 

Art. 1~ É o Estado de Santa 
Catarina, nos termos do art. 
~A da Resolução n~ 94, de 15 
de dezembro de 1989, do Senado 
Federal. autorizado a contra
tar operação de financiamento 
junto à empresa MLW Intermed
export import, da República 
Democrática Alemã, no valor de 
CL$ RDA 8.259.367,50 (oito 
milhões. duzentos e cinqOenta 
e nove mil, trezentos e ses
senta e sete dólares convênios 
e cinqüenta centavos). 

Art. 2 2 A operação destina-se 
à compra financiada de equipa
mentos médico-hospitalares 
para execução do Plano de Mo
dernização de Or9anismos de 
Administração Publica do 
Estado. 

Art. -3~- A oPeração deverá o
bedecer às seguintes condições 
básicas: 

a) juros: 6,5% ao ano 
sobre o saldo devedor; 

b) pagamentos: 1 - do 
principal: 7% de sinal, até 
60 dias após a emissão das 
guias de importação; 

3% do valor de cada em
barque contra a apresenta
ção dos documentos de em
barque; 

90% do valor de cada em
barque em 15 pagamentos se
mestrais, vencendo o pri
meiro 12 meses após o em
barque; 

2 -dos juros: em 16 pa
gamentos semestrais, ven
cendo o primeiro 6 meses 
após a data de embarque. 

Art. 4~ A autorização de que 
trata esta resoluçaQ dev~rá 
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ser exercida no prazo de 12 
meses a contar de sua 
publicação. 
Art. 5~ Esta resolução entra 

em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6A Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

Sala das ,Comissões, 25 de ou
tubro de 1990. - Severo Go
meséa Presidente - Fernando 
H. rdoso. Relator - .Jorge 
BornhaUsen - Mauricio Corrêa -
Afonso Sancho - Cid Sabóia de 
carvalho Francisco Rollem
berg - Oziel carneiro - Anto
nio Alves - Mansueto de Lavor 
- ~cão Calmon - ~csé Fogaça 
.Jami I Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Foi encaminhado à pu
blicação parecer da Comissão 
de Assuntos Econõmicos que 
conclui pela apresenta~o do 
Projeto de Resolu9ão n~ 56. de 
1990, relativo a operação de 
crédito. A matéria ficará so
bre a mesa, durante cinco se5-
sões ordinárias, para recebf
mento de emendas. nos termos 
do art. 277 do Regimento ln
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Sobre a mesa, reque
rimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

É 1 i do o. seguinte 

REQUERIMENTO NO 380, DE 1990 

·Requeremos urgência. nos ter
mos do art. 336, alínea c, 
do Regimento Interno, gara o 
Projeto de Resolução n~ 55, 
que "Estabelece condições para 
a renegociação da divida ex
terna bras11eira 11

• 

Sala das Sessões, 25 de outu
bro de 1990. - Odacir Soares 
- Mauro Benevides - Cha9as Ro
drigues - Mauricio Correa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- o requerimento lido 
será votado após a Ordem do 
Dia, na forma do art. 340, II, 
do Regimento Interno. 

Terminado o tempo destinado 
ao Expediente. 

Passa-~e à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, 
do Requerimento nQ 362. de 
1990. do Senador uutahy Ma
galhães, solicitando, nos 
termos regimentais, a in
clusão em ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado nQ 
63, de 1989, de sua auto
ria, que dispõe sobre a 
construção de logradouros. 
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de edificios de uso público 
e de veículos de transporte 
colativo, a fim de garantir 
acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiências. 
nos termos dos arts. 227, § 
2~ e 244 da Constituição 
Federal. 

Em votação o requerimento. 

Os srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria a que se refere o 
requerimento gue acaba de ser 
aprovado sera inc1ufda em or
dem do Dia oportunamente . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Esgotada a Ordem do 
Dia. 

Passa-se à votação do Reque
rimento n~ 380. de 1990, lido 
no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Resolução n~ 
55, de 1990. 

Em votação. 

Os-- Srs. Senadores que o apro
,vam queiram permanecer senta
dos. (Pausa. J 

Aprovado. 

O Projeto de Resolução n~ 
55/90, a que se refere ao re
querimento aproVado. constará 
da Ordem do Dia da segunda 
sessão ordinária subseqQente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a presen
te sessão, designando para a 
ordinária de amanhã, às 9 ho
ras a seguinte. 

ORDEM 00 DIA 

- 1 -

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

N~ 40, OE 1990 

( Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 376. c 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislati
Vo. n~ 40, de 19SO, (n~ 
167/89, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de cc-Produção 
Cinematográfica. celebrado en
tre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo 
da República Popular de Moçam
bique, em Maputo, ém 1Q de ju
lho de 1989 (dependendo do 
parecer). 

2 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 45. DE 1990 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 3~6. c 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução n~ 45, de 
1990, de autoria do Senador 
Fernando ~enrique Cardoso, que 
altera a redação do art. 16 da 
Resolução do Senado Federal n 2 

94, de 1989, que dispõe Sobre 
limites globais e condições 
para as operações de créditO 
interno e externo dos municf
pios e de suas respectivas au
tarquias e estabelece limites 
e condições para a concessão 
de garantias (dependendo de 
parecer). 

3-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NA 2, DE 1990 

(Incluida, em Ordem do Dia 
Nos termos do art. ~58, § 2~ 

do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 2, de 1990, de au
toria do Senador Mata-Machado 
e outros Senhores Senadores. 
que suspende a aplicação do 
art. 62 e altera o§ 2A do 
art. 64 da Constituição Fede
ral. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 
18 horas e 10 mfnutos~) 

DISCURSO PRONUNCIADO PE~O 
SR. ODACIR SOARES NA SESSAO 
QE 12-tQ-90 E QUE, ENTREGUE 
A REVISAO DD ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL 
RO. Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. senadores, tenho 
recebido do meu estado e de 
outros da Amazônia constantes 
manifestações de apreensão em 

. relação à extinção do Fundo de 
Investimentos da Amazônia 
finan e do Finor Fundo de 
Investimentos do Nordeste. Na 
forma do art. 36 do Ato das 
Disposições Transitórias da 
Constituição Federal, esses 
Fundos seriam extintos no mês 
de outubro corrente. Hoje, o 
jornal Folha de S. Paulo re
gistra que o Senhor Presidente 
da República, Fernando Co11or 
de Mel1o. encaminhou Mensagem 
ao Congresso Nacional propondo 
a manutenção desses Fundos, 
uma vez que. seQUndo o Presi
dente, a aprovaçao do Orçamen
to da União para o exercício 
de 1990 os manteve intactos e 
íntegros. para serem aplicados 
através de empresas dessas 
duas Regiões. 
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A Assessoria do Senado te~ia 
levantado questões de ordem 
juridica em ~elaçáo a essa 
mensagem que, segundo tu~ in
formado, encontra-se em poder 
do Senador Nelson Carneiro. 

A1~uns entendem. inclusive 
alQuns membros do PSOB - espe
c~ficamente o Deputado José 
Serra -. ~ue a Mensagem é fla
grantemente inconstitucional. 
Segundo o Deputado Uosé Serra. 
a norma constitucional contida 
no art. 36 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitó
rias determina a extinção des
ses fundos em outubro. 

De modo que, vencida, a meu 
ver, essa preliminar levantada 
junto ao Presidente do Senado, 
Senador Nelson Carneiro, 
parece-me que a Questão esta
ria~ já neste momento. ~eso1-
vide, na medida em que consi
dere o Governo. conforme as 
manifestações a~ui expressas 
pelas diversas lideranças do 
Nordeste e do Norte. não esta
rem extintos esses Fundos, 
pelo fato de c congresso Na
cional já ter ratificado a sua 
permanência no momento mesmo 
em que aprovou o Orçamento da 
União para o exercicio de 
1990. 

O Sr. ~oão lobo- Permite-me 
v. Ex4 um aparte, nobre sena
dor Odacir Soares? 

O SR. ODACIR SOARES - Concedo 
o aparte a v. Ex 4 , Senador 
..João L9bo·. 

o Sr. João Lobo - v. Ex• tem 
razão. O QUe V. ExA âfirma so
bre a ra~ificação é verdade, 
mas gostaria de enfatizar o 
seguinte aspecto: a tremenda 
mã vontade dos Oeputados do 
Cen~ro-Sul, como o Deputado 
José se~ra, que não se 
controla. Parece que S. ExA 
tem uma espécie de p~evenção. 
S~ Exa é o grande advogado da 
extinção do Nordeste, dos in
centivos para o No~deste, re
presentando, naturalmente, o 
Centro-Sul . Hã um equivoco na 
colocação do problema. A Cons
tituiçao não determina a ex
tinção desses Fundos. A Cons
tituição pediu que fosse feitá 
uma reavaliação. o que foi ... 

O SR. ODACIR SOARES- V. Ex' 
tem razão. A Constituição es
tabelece que esses fundos se
rão extintos se não forem ra
tificados pelo Congresso. 

o Sr. João lobo 
reavaliação ... 

O SR. ODAClR 
- Exatamente. 

Após a 

SOARES 

O s~. João Lobo- ... que a 
Medida Provisória. transforma
da em lei, conforme o discurso 
do Senador Mauro Benevides ~a 
última quinta-feira ... 

o Mauro Benev; eles 
feira. 

Quarta-

O Sr . ..João lobo - ... 01..•arta
feira~ perdão, afi~mou aqui 
brilhantemente- como soem ser 
os· pronunciamentos ... 

O Sr. Mauro Benev ides Não 
exagere. Senador. 

o sr. .João Lobo - • • . De s . 
Ex4 Deixo patente. sem entrar 
no mérito~ a má vontade da im
prensa do Centro-sul, princi
palmente da paulista. e de 
certos Oeputados representan
tes da economia dessa Região. 
Encampando quase que a opin
ião. como porta-voz, de alguns 
Deputados, de alguns Parlamen
tares. o Deputado ~osé Serra 
parece que tem interesse em 
conservar o Nordeste subdesen
volvido, reserva de mercado do 
Brasil. Certa vez~ falando 
nesta Casa. eu disse da pres
ciência, da genialidade de 
certos homens. como Vuscelino 
Kubitschek, que, quando come
çou a patrocinar o desenvolvi
mento do Brasil e implantou a 
indústria automobilistica no 
Centro-Sul. em São Paulo. 
lembrou-se de que precisava 
fazer alguma coisa pelo resto 
do Brasil, ocorreu-lhe, de i
mediato. aquela interpelação 
de um goiano em comfc1o. 
perguntando-lhe se iria ou não 
mudar a Capital para Brasília. 
~uscelino. com aquela pres
ciência dos gênios. dos homens 
predestinados, viu que o modo 
de desenvolver o Cent~o do 
Brasil, o Brasil Central. se
ria deslocar a Capital para 
Brasilia. E o fez; restava a
tender ao Nordeste e ao Extre
mo Norte e ele só encontrou~ 
para compensar aquele bolsão 
de pobreza da falta de desen
volvimento~ da falta de pro
gresso. a c~iayão de incenti
vos fiscais. Fol por isso que 
Juscelino Kubitschek criou e 
amparou a Sudene cturante o seu 
Governo e criou e amparou o 
Finam na Amazônia. Era para 
não deixar o Brasil 
desequ11ibrado. São Pau1o foi 
contemplado com uma indústria 
altamente subsidiada, como o 
foi a indústria automobilísti
ca, implantada nesse Estado. o 
Planalto Central teve a cria
çãO de Brasília. e o Nordeste 
e o No~te tinham, pelo menos. 
um organismo de desenvolvimen
to que usava incentivos 
fiscais. Isso equilibrava todo 
o Continente brasileiro. Não 
sei por que os homens de São 
Paulo. do Centro-Sul - que se 
beneficiaram largamente da 
mão-oe--obra nordestina. do 
mercado que representa o Nor
deste~ da reserva de mercado 
que sao o Nordeste e o Norte 
brasileiro para São Paulo, 
para Minas e para o Rio -. não 
sei por que ps homens de São 
Paulo querem que essa situação 
se perpetue, querem que o Nor-
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deste~ princlpalmente. conti
nue sendo apenas uma reserva 
de mercado ~ campo de caça da 
Região industriali2ada do 
Brasil. Não somos contra São 
Paulo, Sr. Presidente. nós a 
admiramos, e somos favoráveis 
a todo crescimento deste Bra
sil~ ~as essa desigualdade re
gi ona 1 não pode ser 
preservada. Não é possível que 
esses homens tenham uma menta
lidade tão pequena e tão res
trita; queiram conservar um 
Brasil miserável e subdesen
volvido apenas para que tenham 
um local de caça. um local 
onde possam vender os seus 
produtos. Encerro este aparte 
~arabenizando V. Ex4 pelo 
pronunciamento. 

O SR. ODACIR SOARES V. Ex• 
tem absoluta razão. especial
mente na parte Tinal de seu 
aparte. A Constituição. no 
art. 36 do Ato das Disposições 
Transitórias. estabelece que 
os Fundos~ primei~o, seriam 
objeto de uma reavaliação e. 
segundo. só seriam extintos se 
não viessem a ser ratifleados 
pelo Congresso Nacional. Na 
realidade, o Presidente Col
lor. atendendo às manifesta
ções constantes. notadamente 
as do Senado Federal - inclu
sive do eminente Senador Mauro 
Benevides e as m1nnas também, 
não apenas em relação à Ama%ô
nia como ao Nordeste - passa a 
entender. em decorrência de 
uma exposição de motivos do 
Secretário do Desenvolvimento 
Regional, Sr. Egberto Baptis
~a. que essa ratiTicação dos 
Fundos. requerida peTa Consti
tuição. jâ fora feita quando 
da aprovação do Orçamento da 
União para o exerc1cio de 
1990. 

Então. vêm o Centro-Sul e o 
Su1 do Pais. neste momento 
inclusive. através dos jor
nais. e Qela palavra do Oepu
tado José Serra. que se consi
dera o auto~ desse art. 36 que 
extingue os Fundos - vêm de
clarar que a Mensagem do Pre
sidente é flagrantemente in
constitucional. 

() Sr. Mauro Senevi des 
Permite-me v. ExA um 

aparte? 

O SR. ODACIR SOARES Com 
muito prazer, nobre Senador 
Mauro Benevides. 

o Sr. Mauro Benevides - o no
b~e Senador João Lobo me trou
xe à colação no debate desta 
matéria. embora eu me sentisse 
compelido a deslustrar o pro
nunciamento de v. ExA com um 
apa~te que iria reforçar a sua 
argumentação. 

O SR. ODACIR SOARES- V. Ex' 
sabe da mínha admiração que 
lhe tenho. 
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o sr. Mauro Benevides - Muito 
grato a V. Exã Ao a~gumento 
que v. ExA agora expencte para 
defender a constitucionalidade 
do Finan e do Finor. ~e1ac1o
nado com a inclusão da dotação 
orçamentária correspondente, 
eu adita~ia a votação da medi
da provisória que determinou a 
suspensão dos incentivos 
fiscais. o Senador João Lobo 
mencionou no seu aparte ~ue 
suspensão não é extinção. A 
suspensão é uma manifestação 
do Congresso Nacional para que 
se estude a sistemática de 
concessão dos incentivos fis
cais. corrigindo aquilo que 
possa ser apontado como dis
torção dos nobres objetivos 
daqueles mecanismos de 
fomen~o. Fiz esse pronuncia
men~o. aqui. na ú1t~ma quarta
feir2. Se formos aplicar, no 
rigor da norma constitucional, 
o art. 36 do Ato das D1sposi
ções Constitucionais Transitõ
rias. i~emos suscitar dúvidas 
quan~o ã existência do Fundo 
de Cala~idade Pública. do Fun
do Agr1co1a e do Fundo de 
Habitação. Eu recordaria para 
V. Exa que, em uma das sessões 
ordinárias daquela fase que 
antecedeu .. ~ 

O SR. ODACIR SOARES- V. Exã 
tem razão. porque o art. 36 
não especifica qual deve ser o 
Fundo. O artigo se refe~e a 
Fundos em gera 1 • 

o Sr. Mauro Benev ides - Se 
essa interpretação for levada 
às últimas conseqüências. uma 
interpretação strieto sensu da 
norma do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, 
vamos. então, considerar ine
xistentes o Fundo de Calamida
de Pública. o Fundo Agricola e 
o Fundo de Habitação. E em re
lação a estes tres mecanismos 
o senado já se manifestou. em 
projeto da lavra do senador 
Mendes Canale, do qual fu'i Re
lator nesta Casa e no qual am
pliei a validação do Fundo A
grícola também com emendas, 
para garantir a existência do 
Fundo de Habitação e do fundo 
de Calamidade PUblica. Em re
lação ao fundo de Calamidade, 
nobre senador Odacir Soa~es, é 
indiscutível, é imprescíndlve1 
mesmo que se garanta sua sus
tentação legal, porque é atra
vés dele que os o~ganismos in
ternacionais colaboram com o 
País, no caso de se caracteri
zar realmente uma calamidade, 

O SR. ObACIR SOARES - É o que 
ocorre no Norte e no Sul do 
País. 

O Sr. Mauro Benevides 
- Exatamente. Não teríamos se
quer um instrumento que ade
quadamente absorvesse esse 
tipo de colaboração da UNESCO 
e de outros organ1sMos inter
nacionais, de modo que, em mo
mentos de ag~uras, de dificul-
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dadas. pudessem oferecer ao 
Pais os recursos, ajuda e co
laboração dentro daquele con
ceito de solidariedade 
universal. Portanto, sev já 
houv,e maR i festação de uma das 
Casas do Congresso em relação 
a esses Fundos, entendo que se 
pode discutir sua existência. 
sua eficácia. sua validade. 
Quanto mais em relação aos in
centivos fiscais. tanto ao Fi
nar como ao Finam. pois em 
torno deles já houve manifes
tação do di sposi ti vo 
orçamentário, da dotação cor
respondente. além da medida 
provisória transformada em 
projeto de 1ei de conversão. 
que representou. sem dúvida, 
uma manifestação de Senadores 
e Deputados reunidos no Con
g~esso Nacional. Portanto, en
tendo que se o Poder Executivo 
está dando essa interpretação 
correta em relação ao Finam e 
ao finar, cabe a nós, Senado
res e Deputados, através, quem 
sabe. da constituição de uma 
Comissão Mista. chancelar esse 
entendimento e, 
conseqüentemente, garantir a 
eficácia desses dois Fundos. 

O SR. OOACIR SOARES - O Pre
sidente, salvo engano. na sua 
mensagem consulta o Congresso 
Nacjona1 sobre se considera ou 
não ~atif1cados esses fundos, 
pelo fato de já ter sido apro
vado o Orçamento da União para 
o exercício de 1990, onde es
tão consignados os recursos, 
decorrentes da dedução do Im
posto de Renda. ~ue deverão 
ser investidos nessas ativida
des de desenvolvimento regio
nal - ~uer na Amazônia, quer 
no Nordeste. 

o Sr. Mansueto de Lavor -
Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES - Com 
prazer, ouço o nobre Senador 
Mansueto de Lavor. 

o Sr. Mansueto de Lavor - É 
da maior im~o~tância a questão 
que v. Ex levanta, porque. 
pa~a alguns exegetas, geral
mente ligados aos inte~eses do 
Centro·-su 1 do País, extinguiu 
o prazo de reavaliação e para 
eles, conseqOuentemente, os 
fundos estariam extintos. 
Nossa interpretação. que é 
também a de V. ExA e do Sena
dor Mauro Benevides e nobres 
colegas, é t:~ue, pelo 
contrário. por um ato que tem 
toda a sua lógica, pela con
signação de recursos 
or~mentários na Comissão es
pecifica, na Comissão Mista e 
no Plenário do Congresso Na
ci anal já houve uma 
deliberação. A Constituição 
não determina C!Ue seja através 
de lei ou de manifestação 
explícita. Houve uma inequívo
ca demonstração de que o Con
g~esso quer que esses fundos 
continuem porque, se não o 

quisesse, poderia, de maneira 
indireta, não 1hes destina~ 
C!Ua1quer recurso. nem sequer 
tratar mais deles, orna vez ~ue 
estaria implicitamente defen
dendo sua extinção. Nobre se
nador, aqui vai minha suges
tão, congratulo-me com v. ExA 
pelo seu pronunciamento: na 
próxima semana. já que a maté
ria é urgente nos dedi~uemos a 
este assunto. A eleição já 
passou. Temos que cuidar do 
Brasil, principalmente de nos
sa região. que é o Nordeste. 
Neste caso. deveriamos. atra
vés de Comissão especifica- a· 
Comissão de Assuntos Económi
cos do Senado convocar o 
Secretário do Desenvolvimento 
Regional, o sr. Egberto Batis-
ta, .. ·. 

O SR. ODACIR SOARES - Que In
clusive. preparou a mensagem 
que foi subscrita pelo Presi
dente da República ... 

o Sr. Mansuetc de L.avor -
Para debatermos este assunto 
na Comissão de Assuntos 
EconOmicos. Era o primeiro 
pont~. a primeira sugestão que 
eu que~ia trazer. Em segundo 
lugar. tenho pronta uma ~ela
boração~ modesta da minhe par
te~ através de projeto de 
lei. Aí. sim porque considero 
que os incentivos foram rati
ficados pelo Congresso 
Nacional. o que está faltando 
é a sua reavaliação, que é 
outra coisa. 

O SR. ODACIR SOARES - Que já 
estaria sendo feita. 

O Sr. Mansueto de Lavo~- Se 
o pessoal do Centro-Sul e o 
Deputado José Serra não esti
verem gostando da aR1ic~ção de 
recursos etc., tambem ha muita 
coisa do Centro-Sul de que não 
gostamos~ Não é o fato de co-
1ocarmos~ uma região contra 
outra. E, por exemplo, essa 
questão dos enormes incentivos 
ã indústria automobilística. 
Realmente é um incentivo a um 
mercado cativo. com preços ex
torsivos, com qual iCade 
inferior. somos obrigados a 
isso. Essa abe~tura que está 
havendo para o mercado inter
nacional - dizem que vão che
gar até automóveis russos -
até agora, não se concretizou. 
Nestes anos todos, quase ~o 
anos de mercado cativo, de um 
produto de má qualidade, que 
até o Presidente chama de car
roça, ninguém protestou 
achava-se tudo normal. Por que 
essa discriminação cohtra a 
região que tem direito ao seu 
desenvolvimento? Se os fundos 
estão com distorções, e reco
nheço que sim ... 

O SR. ObACIR SOARES No ca
so, como muito bem salientou o 
Senado~ Mauro Benevides, 
discu~em-se exclusivamente os 

' 
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fundos que têm incentivas fís- de acurada anál1se de sua a-
cais os outros. não. plicação de seus resultados. 

o Sr. Mansuetc de Lavor - os 
outros não se discutem. Então 
se eSses fundos têm oistor
ções. vamos aperfeiçoá-los. A 
questão está aberta. Na próxi
ma semana - é a minha sugestão 
- não vamos discutir se os 
~undos acabaram ou não, se o 
~inor e o Finam estão extin
tos. essa discussão não deve
mos aceitar, porque é perder 
tempo; esses fundos não estão 
extintos, estão ratificados 
~e1o Congresso. o que devemos 
discutir- e é importante, aí, 
sim é sobre uma nova 
sistemática, sobre novos ins
trumentos, ume reavaliação. 
Estou com um projeto de lei 
pronto. que darei entrada na 
próxima semana e pediria a a
tenção dos eminentes colegas, 
~ois quero contribuir para 
essa discussão. A tercei~a. 
proposta é a de convocação, em 
caráter de urgência, na Comis
são de Assuntos Econõmlcos, do 
Sr. Secretário que subscreveu 
a Mensagem Presidencial sobre 
o assunto. 

O SR. ODACIR SOARES - Como 
membro da comissão, estou com 
v~ E)(A 

Sr. Presidente, o fato tunda
mental, a meu ver, é aquele 
que decorre da providência do 
Presidente da República. no 
sentido de que. para o Governo 
Federal, para o Poder Executi
vo, os fundoS estão ratifica
dos pelo Congresso Nacional. 

Esta é a primeira colocação, 
por~ue, num primeiro momento, 
teve-se a impressão de que era 
interesse do Governo rederal 
obter a extinção desses fUndos 
como decorrência da norma 
constitucional. Hoje verifica
se que o Governo p~etende 
mantê~los, obviamente depois 

Há um ponto importante para 
n6s, neste momento~ a Mensagem 
do Senhor PreSidente da Repú
blica encontra-se em poder do 
Sr. Presidente do Senado Fede
ral, Senador Nelson Carneiro, 
que estaria segundo informa
ções oficiosas, analisando a 
constitucionalidade ou não 
dessa mensagem. Eu Queria su
gerir, no caso ao Sr. Presi
dente, se houver dúvidas con
forme reQistram osjornais 
que a mataria seja urgentemen
te enceminhada à Comissão de 
Constitoição, Vustiça e Cida
dania d~ Senado, para que esta 
dê esta solução juridica ao 
problema. Temos hoje, no Orça
mento previsto ~ecursos da ·or
dem de 120 bilhões de cruzei
ros para serem aplicados no 
Norte e Nordeste do País. a
t;avés desses fundos. E o Nor
te e Nordeste vêm sendo preju
dicados não apenas nos novos 
projetos que deveriam estar 
sendo implementados como tam
bém nos projetas antigos. nos 
projetas que estavam em anda-

- mente e, que tinhalll sua execu
ção em andamento e que estão 
sendo mais prejudicados ainda, 
porque. além dos recursos ori
undos dos fundos, estão também 
em jogç recursos ?riundos de 
empresarios que JOgaram suas 
economias, suas for~unas, em 
atividades pioneiras. em ati
vidades fundamentais para o 
desenvolvimento dessas regiõ
es. 

Era este registro que eU que
ria fazer, 

Congratulo-me com o Presiden
te Fernando Co1lor. com o 
Secretário do Desenvolvimento 
Regional, Sr. Egberto Batista. 
na med1da em que atendendo a 
essa reclamação generalizada 
das regiões Norte e Nordeste, 
consideram ratificados esses 
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fundos e o manifestam de ma
neira formal ao Congresso 
Nacional. 

Espero que c Sr. Presídente 
do Senado e do Congresso. Se
nador Nelson Carneiro, deter
mine a leitura dessa mensagem, 
para ~ue seja formalmente a
provada o que, a rigo~. dis
penso iniciativas ou m~b1liza
çâo do congresso. Basta para 
isso que seja felta sua 
leitura. E é o que aguardamos, 
com urgência. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
P~esídente. (Muito beml) 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
NO 6. DE 1990 

O Primeiro Secretário do Se
nado F~dera1, usando da compe
tência que lhe con~ere o art. 
137. do Ato n~ 31. de 1987, da 
Comissão Diretora e conside
rando o disposto no parág~afo 
único do art. 87 do Decreto
lei n~ 2.300, Oe 21 de novem
bro de 1986, a1terado pelos 
Decretos-Leis nAs 2.348, de 24 
de julho de 1987 e 2.360, oe 
16 de setembro de 1987, 
resolve~ 

Art. 1R. Os limites p~evistos 
nos arts. ~8.19,76,88 e 117 do 
Ato n~ 31, de 1987, da Comis
são Diretora, são fixados nos 
valores constantes da tabela 
anexa, para vigorar a partir 
de 1R de outubro de 1990. 

Art. 2~ Este ato entra em vi
gor na data de sua pUblicação. 

Art. 3A Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

Brasília, 
1990. 
Canal e, 

i~ de outubro de 
Senador Mendes 

Primeiro Sec-~età.rio. 

r 
l 
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.1\NEXO,DO ATO 

N9 

DO PRIMEIRO-SECRETARIO 

06 , DE·l990 

l\R'I'JCO I'l'gM 

I - a 
I - b 

I - c 

18 

II - a 

II - b 

II - c 

I 
19 

II 

76 -
88 -

117 III 

PORTARIA NO 21, DE 1990 

O Oi~etor-Geral do senado Fe
deral~ no uso das at~ibuições 
~ue lhe confere o art. 283 do 
Regulamento AdministratiNo do 
Senado Federal. e tendo em 
vista o disposto no art. 574, 
§ 1~. do mesmo Regulamento, 
resolve designar Francisco 
Naurides Sarros, Analista Le~ 
gislativo. Antonio Carlos Fer
ro Costa,. Ana1i~ta Legislativo 
e Lygia Leite de Camargo, Ana
lista Legislativo, para. sob a 
presidé~cia do primeiro. inte
grarem Comissão de Sindicância 
incumbida de apurar os fatos 
constantes dos Processos n~s 
009999/90-6 e 005264/90-1. 

-

senado' Federal, 25 de outubr.o 
de 1990. - José Passos Por
to~ Direto~-Geral. 

14 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO DIRETORA REALIZADA EM 

17 DE OUTUBRO DE 1990 

Às onze horas e trinta minu
tos do dia dezassete de outu
bro de um mil, novecentos e 
noventa, reúne-se a Comissão 
Diretora do Senado ~edera1, na 
Sala de Reuniões da Presidên
cia, com a presença dos Exce
lentíssimos senhores Senadores 
Nelson Carneiro. ~residente. 
Iram Saraiva, Primeiro Vice
Presidente, Mendes Canale, 
Primeiro Secretário, Pompeu de 

NOVO VJ\LOR 
(Cr$) . 

9.422.304,00 

94.223.;049,00 

94.223.049,00 

2.198.419,00 

62.815.366,00 

62.815.366,00 

628.153,00 

94.223,00 

31.407.683,00 

12.563.073,00 

2.198.419,00 

Sousa, Terceiro Secretário, 
Louremberg Nunes Rocha, Quarto 
Secret_ári o, Nabo r .Júnior e An
tónio Luiz Maia, Suplentes. 

Deixam de comparecer, por mo
tivos justificados, os Exce-
1entíssimos Senhores Sénadores 
Alexandre Costa, Segundo Vice
Presidente, e Divaldo Suruagy, 
Segundo Secretário. 

o Senhor Presidente declara 
iniciada a reunião -e apresenta 
à deliberação dos presentes os 
seguintes assuntos: 

a) Requerimento n~ 302, 
de 1990, de autoria do Se
nnor Senador Luiz Viana Ne-
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to. 'solicitando ao Poder 
Executivo-Ministério da E
conomia~ fazenda e Planeja
mento~. informações atinen
tes a 't'r'ibutos. 

É designado o Senhor Ter
ceiro Secretário para rela~ 
tar a matéria; 

b) Requerimento n~ 309. 
de 1990, de autoria do Se
nhor Senador Humberto Luce
na, requerendo sejam soli
citadas ao Poder Executivo 
- Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento. in
formações atinentes à dívi
da externa do Pafs4 

É desi~nado o Senhor se
gundo Vice-Presidente para 
relatar a matéria; 

c) Requerimento n~ 321. 
de 1990. de auto~ia do se
nhor Senador Mendes Canale, 
requerendo sejam solicita
das ao Poder Executivo -
Ministério da A~ricultura, 
inTorm~ções atinentes à Co
que e Alcool de Made1~a S/A 
- Coalbra. 

É designado o Senhor Se
gundo Vice~Presidente para 
relatar a matéria; 

d) Requerimento n~ 324. 
de 1990, de autoria do Se
nhor Senador ~amil Haddad, 
requerendo sejam solicita
das ao Poder Executivo -
Ministério da Aeronáutica. 
informações atinentes ao 
Aeroporto santos Oumont. no 
Rio de ~aneiro. 

É designado o Senhor Pri
meiro Vice-?residente para 
relatar a matéria; 

e) Requerimento n~ 341, 
de 1990. de autoria do se
nhor Senador Jutahy Maga
lhães, requerendo sejam so
licitadas ao Poder Executi
vo- Ministério da Infra
Estrutura. informações so
bre os efeitos da contenção 
dos aumentos dos preços pú
blicos para as empresas de 
energia elétrica e para a 
Pe"tl"'obrás. 

É designado o Senhor 
Qua~to Secretário para re
latar a matéria; 

f) Requerimento n~ 343, 
de 1990, de autoria do Se
nhor Senador Wilson Mar
tins, requerendo sejam so
licitadas ao Poder Executi
vo - Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamen
to. informações atinentes à 
proposta de acordo com o 
Fundo Monetário Internacio
nal. 

É designado o Senhor Ter
ceiro Secretário para relatar 
a matéria; 

g) Requerimento n~ 345, 
de 1990, de autoria do Se
nhor Senador Humberto Luce
na, requerendo sejam so1i
citadas ao Poder Executivo 

·- Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento in
formações atinentes à li
quidação extrajudicial do 
Banco do EstadO da Paraíba, 
do Banco do ~stado do Rio 
Grande do Norte e da ca1xa 
Económica Estadual de 
Goiás. 

É designado o Senhor Se
gundo Vice-P~~s1dente para 
relatar a mater1a~ 

h) Requerimento n~ 346, 
--de 1990, de autoria do Se

nhor Senador Fernando Hen
riaue Cardoso, requerendo 
sejam solicitadas ao Poder 
Executivo- Ministério da 
Infra-Estrutura~ info~ma
ções atlnéntes aquela Pas
ta. 

É designado o Senhor Pri
meiro Secretário para rela
tal" a matériá: 

i) Requerimento n~ 350. 
de 1990, de autor1a do Se
nhor Senador ~utahy Maga
lhães, requerendo sejam so-
licitadas ao Poder Executi
vo- Ministério da lnfra
Estl"'utura, por intermédio 
da Secre~aria Geral da Pre
sidência da República, 1n
formações atinentes a con
tra-tos ou ajustes' firmados 
com o Iraque. 

~ designado o Senhor Pri
meiro Vice-Presidente pal"'a 
relatar a matéria; 

j) Requerimento n~ 357. 
de 1990, de autoria do Se
nhor Senador Jutahy Maga
Jhães, requerendo sejam so
licitadas ao Poder Executi
vO-- Ministé~ío da Infra
Estrutura, informações so
O~e censura de telefones. 

É designadO ·o Senhor Ter
ceiro Secretário para rela
tar a matéria; 

k) Relatório de estudo 
realizado pe1o Prodasen re
lativo à racionalização de 
custos das máQuinas de re
prografia do Senado Fede
ral. 

-- É designado o Senhor Se
_gundo Vice-Presidente para 
relatar a matér\a; 

_ 1) Processo n~ 009272/90-
B, em ~ue a Subsecretaria 
de Administração de Mate
rial e Patrimônio solicita 
inst~ução sobre providên
cias a serem tomad~s com 
referência aos equipamentos 
do Senado Federal que fo~am 
furtados ou encontram-se 
desaparecidos. 
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É designado o Senhor Pri
meil"'o Secretário para rela
tar a matéria; 

m) Processo n~ 010252/90-
s. em que a SUbsecretaria 
de Administracão de Mate
rial e Pa~rimônio informa 
que foi constatado o desa
parecfmento de 31 (trinta e 
um) quadros, de diversos 
órgãos da Casa, após levan
tamento sobre todas as o
bras de arte do Senado 
Federal. 

É designado o Senhor Pri
meiro Secrethrio para rela
tar a matéria:· 

n) Processo n~ 009152/90-
3, em que a Subsecretaria 
de Administra9ão de Mate
rial e Patrimonio informa 
que os m6veis da relação de 
tombamento emitida em 13-2-
so, ainda se encontram em 
poder da Deputada Eunice 
Michiles. 

É designado o Senhor Pri
meiro Sec~etál"'io para ~ela
tar a matél"'1a; 

o) Proc~sso n~ 002357/89-
5, que conté~ a Prestação 
de contas do Instituto de 
Previdência dos Congl"'essis
tas - IPC, referente ao e
xercício de 1988. 

é designado o Senhor Se
nador Antonio Luiz Maia. 
Suplente da Comissão Oire
tora, para relatar a 
matéria; 

p) ~recesso n~ 010358/90-
o, ~ue contém a Prestação 
de contas do Funsen. rela
tiva ao segundo t~imestre 
de 1990. 

É designado o SenhOr Se
nador Nabo~ Júnior. Suplen
te da Comissão Diretora. 
Para relatar a matéria; 

Q) Processo nk 010321/90-
o. que contém a Prestação 
de Contas do Senádo Fede
ral, referente ao· segundo 
trimestre de 1990. 

É designado o Senhor Se
nador Nabor ~ún1or. Suplen
te da· Comi são o·;r-etora, 
para re.1atar a ma~ér·i.a; 

r) Processo n~ 000914/90-
8, que contém a Prestação 
de Contas do Cegraf e do 
~uncegraf. ~e1ativa ao pri
meiro trimestre de 1990. 

É designado o senhor se
nador Nabor Júnior, Suplen
te da Comissão Diretora, 
para ~elatar a matéria; 

_s} S61icitação da servi
dora Glória -Maria Ribeiro 
Pi11to de Almeida no sentid_o 
de ser au-torizada sua par-
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ticipação no X! Congresso 
Brasileiro de Relações Pú
blicas e no XIX congresso 
Interamericano de Relações 
Públicas. 

Em face da informação da 
Subsecretaria de Adminis
traç~o Financeira. a Comis
são Diretora defere o pedi
do, com exceção de forneci
mento de passagens; 

t) Processo nA 000571/90-
3, de interesse do servidor 
Fernando Luiz Ortega de 
Paula Cunha. 

A Comissão Oiretora auto
riza, com ónus 1 imitado 
para o Cegref, pelo prazo 
improrrogável constante do 
requerimento, e adverte o 
servidor de que deveria a
guardar em exercício a de
cisão sobre o seu pedido. 

A seguir, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor 
Primeiro-Vice-Presidente. que 
apresenta parecer oral 
favorável à tramitação do Re
Querimento n~ 239/90, de auto
ria do Senhor Senador Humberto 
Lucena. solicitan-do informa
ções ao Poder Executivo- Mi
nistério da Economia, Fazenda 
e Planejamento sobre publici
oaae oficial veiculada nos úl
timos dois anos. através dos 
órgãos de imprensa, pertencen
tes às empresas de comunicação 
social. no setor Jornallstico 
e nos setores de radio e tele
visão, apesar do--seu endivida
mento nas instituições de cré
dito oficial. a qual a sua ra
zão de ser. 

Os presentes aprovam o pare
ce~ e encaminham a matéria à 
Secretaria-Geral da Mesa para 
as devictas providências. 

O Senhor Presidente. em 
seqüência doS trabalhos, con~ 
cede a pal~vra ao Senhor Pri
me1ro Secretário que submete à 
Comissão Diretora parecer 
favorável à tramitação do Re
querimento n~ ~07/90, apresen
tado pelo Senhor se-nador .Jami 1 
Haddad, solicitando ao Poder 
Executivo~ Ministério da Eco
nomia. Fazenda e Planejamento 
informações atinentes aos ren
dimentos da Caderneta de 
Poupança. 

Os presentes ap~ovam o pa~e
cer e encaminham a matéria à 
Secreta~ia-Gera1 da M~sa para 
as devidas providências. 

Prosseguindo, o Senha~ Presi
dente CDncede_ a palavra ao Se
nhor Terceiro Secretãrio. que 
submete à Comissão Dtretora os 
seguintes assuntos: 

a) Parecer oral favorável 
à proposta do Senhor Pri
meiro Secretário_no sentido 
de ser autorizãda a edição, 
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pelo Cegraf, da Const1tul
ção Brasileira. em espa
nhol. 

o parecer é aprovado pe
los presentes. após ser 
debatido; 

b) parecer favorável à 
tramitação do Requerimento 
n~ 288/90. de autoria do 
senhor Senador Gilberto Mi
randa, solicitando ao Poder 
Executivo - Ministério da 
Economia, Fa2enda e Plane
jamento informações sobre o 
montante -de reservas dispo
níveis do País. 

-os presentes ap~ovam o 
parecer e encaminhem a ma
téria à Secretaria-Geral da 
Mesa para as devidas 
providências; 

c) par-ecer favorável à 
tramitação do Requerímento 
n~ 233/90, apresentado pelo 
Senhor Senador Humberto Lu
cena, solicitando ao Poder 
Executivo - Ministério do 
Trabalho e Previdência So
cial informações sobre o 
endividamento das empresas 
de comun1cação social. 

Os presentes aprovam o 
parecer e encaminham a ma
téria à Secretaria-Geral da 
Mesa para as devidas 
providências. 

~ palavra~ na continuação dos 
trabalhos. é concedida, pelo 
Senhor Presidente, ao Senhor 
Quarto Secretário, que apre
senta parecer favorável aos 
Processos n~s 013684/88-4, 
015800/87-3 e 019723/87-3, de 
interesse de Euros José Costa 
Santos e outros servidores. 

Os presentes, após debates. 
-aprovam o parecer. 

O Senhor Presidente concede, 
então, a palavra ao Senhor 
Diretor-Geral. que submete à 
aprec1ação dos presentes os 
seguintes assuntos: 

a) Processo nR 010315/90-
0, de interesse do Senhor 
Senador João Calmon. 

OS presentes, após exame 
da matéria, aprovam a pres
tação de contas contida no 
Processo; 

b) Processo n~ 010004/90-
4, no qual a Subsecretaria 
de Administração Financeira 
submete à Comissão Oiretora 

-pedidos de inclusão na pro
posta orçamentária para 
1991, formulados pelas en
tidades que relaciona, para 
homologação da decisão 
favorável nele exarada pelo 
Senhor Presidente. 

Os_ presentes, após exame 
da matéri_a_. hciino]ogam a de-

cisão do Senhor Presiden
te; 

c) Processo n~ 005593/90-
5, no QUal a Subsecretaria 
de Administração Financeira 
solicita autorização Para 
suspender a liberação de 
recursos para o Instituto 
de Previdência dos Congres
sistas - IPC até o pronun
ciamento da Consultaria
Geral e da Auditoria com 
relação à aplicação do art 
16. parágrafo único. incisÔ 
III. da Lei n~ 7.800/89 
para homologação da decisãÓ 
do Senhor Seguhdo-Vice
Presidente. no exercício da 
Presidência, determinando 0 
repasse. 

Os presentes. ap6s exame 
da matéria, referendam a 
decisão do Senhor Presiden
te em exercíc1o; 

d) parecer favorável do 
Senhor Segundo Secretário 
ao Processo n~ 010003/90-8, 
de interesse do servidor 
~osé car1os Vidal. 

Os Rresentes, após exame 
da matéria, aprovam o pare
cer e concedem ao servidor 
o prazo improrrogável de 9 
(nove) meses para sua per
manência na Universidade de 
Illinois. USA, com remune
ração integral. 

e) Processo n~ 012022/90-
o, em que o Instituto de 
Previdência dos Congressis
tas- IPC solicita a pasta
gem, através do Senado Fe
deral. de 2.750 (dois mil 
setecentos e cinqüenta) im
pressos, para homologação 
da autorização do Senhor 
Primeiro Secretário, no e
xercício da Presidência. 

Os presentes, após exame 
da matéria, homologam a au
torização concedid~ no Pro-
cesso; · 

f) Processo n 2 006634/90-
7, que contém a Prestação 
de Contas do Funsen, rela
tiva ao primeiro trimestre 
de 1990. com parecer 
favorável do Senhor Senador 
Antônio Luiz Maya, Suplente 
da Comissão Diretora. 

Os presentes, após exame 
da matéria, aprovam o 
parecer. 

Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor ?residente declara en
cerrada a reunião, às treze 
horas. pelo que eu, ~osé Pas
sos Porto. Diretor-Geral e 
secretário da Comissão Direto
ra, lavrei a presente Ata que. 
depois de assinada pelo.Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 17 
de outubro de 1990. 
Senador Nelson carneiro, Pre
sidente. 

1 
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CONGRESSO NACIONAL-----. 
Faço saber que o Cong~esso Nacional aprovou. nos termos do art. 49. inciso .1. da 

Constituição, e eu, Nelson Carneiro, ~residente do senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N~ 36, DE 1990 

Aprova o ~exto do Convênio de Defesa Fitossanitária entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, concluido em Ma
drid, em 12 de abril de 1984. 

Art. 1A Ê aprovado o texto do Convênio de OeTesa Fitossanitária entre· o ~overno 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, conclufdo em Madrid. em 12 de 
abri 1 de 1984. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de 
que possa resultar revisão do Acordo. bem como aqueles que se destinem a estabelecer A
justes Complementares ao mesmo~ 

Art. 2$ Este dec~eto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado federal. 26 de outubro de 1990.- Senador Nelson ~rnet~o. Presidente. 

CONV~NIO OE DEFESA 
FITOSSANITARIA oNTRE 

O GOVERNO DA REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA ESPANHA 

O Governo da RepÔblica Fede
~ativa do Brasil 

O Governo da Espanha, 

A fim de facilitar as rela
ções técnicas sobre diferentes 
aspectos da sanidade vegetal e 
o intercâmbio comercial de ve
getais e seus produtos. bem 
como de preservar seus respec
tivos territórios de eventuais 
enfermidades e pragas nas 
plantações. 

Decidiram estabelecer o pre
sente convênio: . 

ARTIGO I 

As autoridades centrais com-
petentes em matéria de sanida
de vegetal de ambos os pafses 

celebrarão os A1ustes Comple
mentares nos gua s serão fixa
das as condiçoes para a.reali
zação de programas de coopera
ção técnica em matéria de sa
nidade agrof1Dresta1, bem como 
para a importação-exportação 
de vegetais e seus produtos do 
território de uma das Pa~tes 
Contratantes para o da outra. 

ARTIGO II 

Ambos os gove~nos se compro
metem a: 

a) estãbelecer pro~ramas con
cretos de cooperaçao técnica 
em matéria de combate inte
grado, com especial ênfase no 
combate biológico e nos culti
vos agrícolas e florestais de 
inte~esse comum. Nesse senti
do, será dedicada especial a
tenÇão ao estabelecimento de 
Redes Nacionais de Informação 
Fitossanitária baseadas nos 
Postos de Alerta; e 

b) outorgar as garantias e 
preencher os re~uisitos 
fitossanitários estabelecidos 
pelas autor1dades centrais de 
sanidade vegetal de cada pafs, 
para a importação de vegetais 
e derivados. de acordo com as 
condições que se estabeleçam 
nos Ajustes Complementares a 
serem celebrados. 

ARTIGO III 

Os Serviços F1tossanitár1os 
centrais de ambos os pafses 
trocarão, periodicamente. Bo
letins Fitossanitãrios, nos 
quais será indicada à situação 
dos agentes prejudiciais aos 
vegetais sujeitos a quarentena 
nos respectivos ~afses e, es
pecificamente, os relacionados 
na lista A-1 da organização 
Européia e Mediterrânea para a 
Proteção de Plantas .. 

Da meSma forma. comprometem
se a in~ormar imediatamente o 
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Otretor Adjunto 

surgimento eventual. no pais, 
de qualquer foco de agentes 
prejudiciais mencionados nos 
Ajustes Complementares, no que 
diz respeito aos vegetais e 
seus derivados, especificando
se·sua localização geográfica, 
difusão e medidas adotadas 
para sua erradicação ou con~ 
trole, inclusive aquelas refe
rentes à exportação. 

ARTIGO IV 

As autoritiades centrais com
·petentes em matéria de sanida
.de vegetal de ambos os países 
se comprometem·a outorgar as 

"garãnti'as necessárias Para as
segurar que os produtos de o
rigem vegetal a serem exporta
dos não contenham resfduos de 
pesticidas ou quais~uer outras 
substâncias nocivas à saúde 
humana, de.acordo com os limi
tes de tolerância estabeleci
dos nos Ajustes Complementa
res. 

ARTIGO V 

As Partes Contratantes se 
comprometem a facilitar: 

a) a cooperação entre os la
boratórios de Serviços 
Fitossanitários e Postos de 
Alerta em ambos os países; 

b) o intercâmbio de especia
listas em sanidade vegetal, a 
fim de trocar informações so
bre as condições sanitárias 
dos vegetais .e seus derivados, 
bem como sobre as realizações 
científicas e técnicas em ma
téria de sanidade vegetal; e 

c) a informação relativa ao 
combate integrado, aviso e 
alerta. 

ARTIGO VI 
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ambos os países· se entenderão 
di retamen.te no que diz respei
to à execução dQ presente Con
vênio e ao estudo das eventu
ais modificações dos Ajustes 
Complementares. 

ARTIGO VII 

Para facilitar a aplicação do 
presente Convênio, bem como o 
estudo de qua·lquer modificação 
de seu texto. será criada uma 
Comissão Mista. constituída 
por representantes de cada uma 
das Partes Contratantes. 

A Cqmissão reunir-se-á anual
mente, de maneira alternada, 
no território de cada uma das 
Partes Contratantes. Suas fun
ções serão: 

a) estudar o desenvolvimento 
da aplicação do presente Con
vênio propor aos respectivos 
Governo as medidas a serem to
madas com vistas à execução 
mais eficaz de suas disposi
ções; 

b) submeter à aprovação dos 
respectivos Governos as pro
postas relativas às modifica
ções do presente convênio; 

c) buscar soluções para as 
questões litigiosas relaciona
das com a aplicação e a inter
pretação do Convenio; e 

d) submeter aos respectivos 
Governos propostas de coopera
ção sobre temas relacionados 
com o presente, Convênio, re
sultantes de critérios emana
dos de Organismos Internacio
nais reconhecidos como compe
tentes pelos Governos de ambos 
os países. 

ARTIGO VIII 

sente Convênio serão cumpridas 
pelos Ministérios e Organismos 
executores do mesmo. mediante 
aplicação dos créditos estabe
lecidos nos orçamentos ordiná
rios de cada uma das entida
des, sem necessidade de recor
rer à solicitação de créditos 
extraordinários e suplementa
ção de créditos. 

ARTIGO IX 

o presente convênio entrará 
em vigor trinta dias após a 
data em que ambas as Partes 
notifiquem reciprocamente, por 
via diplomática. o cumprimento 
de seus requisitos constitu
cionais para a entrada em 
vigor. 

A duração deste Convênio será 
de 5 anos, prorrogáveis taci
tamente por perfdos sucessivos 
de 5 anos. a não ser que uma 
das Partes Contratantes o de
nuncie por escrito com uma an
tecedência mínima de 6 meses 
da data do imediato vencimen
to. 

A denúncia do presente convê
nio não afetará os programas e 
projetes em execução acordados 
durante seu período de vigên
cia·. a· meoos que ambas as Par
tes convenham ero contrário. 

Feito ·em Madri, aos 12 dias 
do mês de abril dê i984. em 
dois exemplares origjnais. nos 
idiomas português e espanhol, 
sendo ambos os textos igual
mente autênticos. 

Pelo Governo da República Fe
derativa do Brasil, Ramiro Sa
~aiva Gue~~eirc. 

As obrigações financeiras 
As autoridades centrais em contraídas pelo Governo da Es

matéria de sanidade vegetal de panha em decorrência do pre-
Pelo Governo da Espa-

nha, Fernando Moran Lõpez:. 

l 
' ~ 
l 
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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 NQ 37, DE 1990 

Autoriza a adesão do Bras i 1 à Convenção sabre .a Conservação das Focas 
Antãrticas, '!dotada em Londres, em 1" de junho de 1972. 

Art. 1~ É o Poder Executivo autorizado a aderir à Converição sobre a Conservação 
das Focas Antárticas, adotada em Londres. em 1~ de junho de 1972. 

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

Senado Federal, 26 de outubro de 1990.- Senador Nelson carneiro, Presidente. 

CONVENÇÃO PABA A CONSERVAÇÃO manter um equilfbrio satisfa-
DAS FOCAS ANTARTICAS tório no sistema ecológico. 

As Partes contratantes. 

Recordando as Medidas Acorda
das para a Conservação da Fau
na e Flora Antárticas adotadas 
no âmbito do Tratado da 
Antártica, assinado em Wa
shington em 1~ de dezembro de 
1959; 

Reconhecendo a preocupação 
geral quanto à vulnerabilidade 
das focas antárticas ao apro
veitamento comercial e a 
conseqQente necessidade de me
didas de conservação eficazes; 

Reconhecendo que os estoques 
de focas antárticas· constituem 
um importante recurso vivo do 
meio-ambiente marinho que re
quer um acordo internacional 
para a sua efetivà conserva
ção; 

Reconhecendo que esse recurso 
não deve ser esgotado pelo a
proveitamento excessivo e que 
portanto toda atividade de 
captura deve ser regulada de 
maneira a não exceder os ni
veis ótimos de produção 
sustentáveis; 

Reconhecendo que. de maneira 
a ap~imorar o conhecimento 
científico e. assim. efetuar o 
aproveitamento em base racio
nal. todos os esfo~ços devem 
ser emp~eendidOS para estimu
lar pesquisa biológica e em 
outros campos com relação a 
populaçães de focas antárticas 
e para obter informação oriun
da dà tal pesquisa e das esta
tisticas de operações de cap
tura no futuro. de modo que 
regulamentos adicionais ade
~uados possam ser formulados; 

Tendo em vista que o Comitê 
Científico sobre Pesquisa 
Antártica do conselho Interna-. 
ciona1 de Uniões Científicas 
(SCAR) está disposto a levar a 
cabo as tarefas que lhe for~m 
solicitadas na presente Con
venção; 

Concordam o seguinte: 

ARTIGO 1 

Âmbito de Aplicação 

i . A presente Convenção se 
aplica aos mares ao sul da la
titude de 60~ Sul. com relação 
aos quais as Partes Contratan
tes afirmam os dispositivos do 
Artigo IV do Tratado da 
Antártica. 

2. A presente 
poderá aplicar-se 
ou ao conjunto 
abaixo: 

Convenção 
a qualquer 

das espécies 

Elefante marinho austral 
- Mirounga leonina 

Foca leopardo - Hydrurga lep
tonyx 

F o.ca de Wedde 11 - Leptonycho
tes weddell i 

Foca caranguejera - Lobodon 
carcl nophagus 

Foca de Ross - Ommatophoca 
rossi 

Foca de pelagem 
- Arctocephalus sp 

austral 

3. O Anexo à presente Conven
ção constitui parte integrante 
da mesma. 

ARTIGO 2 

Apl fcar;:ão 

1 • As Partes Contratantes 
concordam em que as espécies 
de focas relacionadas no Arti
go 1 não poderão ser mortas ou 
capturadas na área de aplica
ção da presente Convenção por 
seus nacionais ou por embarca
ções de suas respectivas ban
de i.ras a não ser de acordo com 
os diSQOSitivos da presente 
Convençao. • 

ARTIGO 3 

Medidas Anexadas 
Desejosas de promover e atin

gir os objetivos de proteção, 
estudo cientÍfico e uso racio- _ 1. A presente Convenção in
nal das focas antárticas e' de clui um Anexo que especifica 

as medi das ·aqui adotadas pe 1 as 
Partes Contratantes. As Partes 
Contratantes poderão periodi
camente no futuro adotar ou
tras medidas com respeito à 
conservação, ao estudo cienti
fico e ao uso racional e 
humanitário dos recursos ori
undos das focas~ prescreven
do. inter alia: 

a) captura permissivel; 

b) espécies protegidas e não
protegidas.; 

c) épocas de captura permiti
da e de captura proibida; 

d) áreas abertas e fechadas à 
captura. incluindo a designa
ção de reservas; 

e) a designação de áreas es
peciais nas quais não poderá 
haver perturbação de focas; 

f) limites relativos a sexo. 
tamanho ou idade para cada 
espécie: 

g) restrições referentes às 
horas do dia e duração. limi
tação da intensidade e métodos 
de captura; 

h) tipos e especificações dos 
equipamentos~ apa~elhos e ins
trumentos que poderão ser 
utilizados; 

i) resultados da captura e 
out~os registras estatfsticos 
e biológicos; 

j) procedimentos para facili
tar o exame e avaliação das 
informações científicas; 

k) outras medidas regulató
rias incluindo um· sistema efi
caz de inspeção. 

2. As medidas adotadas de 
acordo com o PBrágrafo 1~ do 
p~esente Artigo serão baseadas 
na melhor fundamentação técni
ca e científica disponível. 

3.- O Anexo POderá ser pe
riodicamente emendado de acor
do com os procedimentos esta
belecidos no Artigo g 
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ARTIGO 4 
Licenças Especiais 

1. Não obstante os disposi
tivos da presente Convenção, 
qual~uer Parte Contratante 
poderá emitir licenças para 
abater ou capturar focas, em 
~uantidades limitadas e de 
conformidade com os objetivos 
e os principies da presente 
Convenção, para os seguintes 
propósitos: 

a) para prover alimentação 
indispensável para homens ou 
cães; 

b) para fins 
cientifica; ou 

de pesquisa 

c) para prover espécimens 
para museus e i nst i tu i ções 
culturais ou educacionais. 

2. Cada Parte Contratante 
deverá, tão logo quanto possf
vel. informar as demais Partes 
Contratantes e o SCAR do pro
pósito e do conteúdo de todas 
as licenças emitidas de acordo 
com o parágrafo 1 do presente 
Artigo e subseqüentemente do 
número de focas abatidas ou 
capturadas de acordo com as 
referidas licenças. 

ARTIGO 5 
Intercâmbio de Infanmações e 

Orientação Científica 
1. Cada Parte Contratante 

deverá prestar às demais Par
tes Contratantes e ao SCAR as 
informações especificadas no 
Anexo. dentro do prazo ali 
indicado. 

2. Cada Parte Contratante 
deverá 'i gua 1 mente prestar às 
demais Partes Contratantes e 
ao SCAR; antes de 31 de outu
bro de cada ano. as informa
ções sobre quaisquer providên
cias tomadas de acordo com o 
Artigo 2 da presente convenção 
no período de 1~ de julho a 30 
de julho precedente. 

3. As Partes Contratantes 
que não tiverem informações a 
prestar nos termos dos dois 
parágrafos precedentes deverão 
indicá-lo formalmente antes de 
31 de outubro de cada ano. 

4. Pede-se ao SCAR: 

a) avaliar as informações re
cebidas em conformidade com o 
presente Artigo; estimular o 
intercâmbio de dados científi
cos e de informações entre as 
Partes Contratantes; recomen
dar dados estatísticos e bio
lógicos a serem Coletados por 
expedições de captura na área 
de aplicação da presente Con
venção; sugerir emendas ao A
nexo: e 

b) anunciar. com base em da
dos estatistico~r· biológicos e 
de outra natureza disponíveis. 
quando a captura de qualquer 
espécie de foca na área de a-
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plicação da Convenção estiver 
tendo um efeito nocivo signi
ficativo sobre os estoques to
tais de tais espécies ou sobre 
o sistema ecológico em qual
quer local espeCifico~ 

5. Pede-se ao SCAR que, ao 
considerar que os limites de 
captura permissíveis para 
qualquer espécie, serão ultra
passados em qualquer temporada 
de ca~tura. notifique o 
Depositário. que notificará as 
Partes Contratantes; e. nesse 
caso. faça uma estimativa da 
data em que os limites permis
síveis de captura serão 
alcanÇados. Cada Parte Contra
tante deverá então tomar medi
das apropr1adas para evitar 
que pessoas de sua nacionali
dade e embarcações de sua ban
deira abatam ou capturem focas 
da espécie em questão ap6s a 
data estimada até que as Par
tes Contratantes decidam de 
outra maneira. 

6. O SCAR poderá, se 
necessário. buscar assistência 
técnica da Organização das Na
ções Unidas para Al1mentação e 
Agricultura para fazer suas 
avaliações. 

7. Não obstante os disposi
tivos do parágrafo 1~ do Arti
go 1L as Partes Contratantes 
deverao, de acordo com sua le
gislaçãO interna. notificar 
umas as outras e ao SCAR. para 
consideração, , de estãtfsticas 
relativas às focas. antârticas 
indicadas no parágrafo 2~ do 
Artigo 1. que tenham sido aba
tidas ou capturadas por pesso
as de suas nacionalidades e 
por embarcações de suas res
pectivas bandeiras na área de 
gelo marinho flutuante ao nor
te do Paralelo de 60~ de lati
tude sul. 

ARTIGO 6 
Consultas entre as 

Partes Contratantes 

1. Em qualquer momento após 
o inicio da captura comercial, 
uma Parte Contratante poderá 
propor. através do Depositá
rio. que uma reunião das Par
tes Contratantes seja convoca
da com vistas a: 

a) estabelecer. pOr maioria 
de dois terços'das Partes Con
tratantes, incluindo os votos 
afirmativos de todos os ~sta
dos signatários desta Conven
ção presentes à reunião. um 
sistema efetivo de controle, 
incluindo inspeção, sobre a 
aplicação dos dispositivos da 
presente Convenção; 

b) criar uma comissão para 
desempenhar as funções de a
cordo com a presente Convenção 
que as Partes Contratantes 
considerem necessárias; ou 

c) considerar outras propos
tas. incluindo: 

(i)a prestação de assessoria 
cientffica independente; 

(ii) a criação, por maioria 
de dois terços. de um comitê 
consultivo cientifico ao qual 
poderão caber algumas ou todas 
as funções solicitadas ao SCAR 
de acordo com a presente Con
venção. se a caça comercial de 
focas atingir proporções sig
nificativas; 

(iii) a realização de progra
mas científicos com a partici
pação das Partes Contratantes; 
e 

{iv) a prov1sao de medidas 
reguladoras adicionais inclu
sive morat6rias. 

2. Se um terço das Partes 
Contratantes indicar seu acor
do o Depositário poderá convo
car tal reunião. o mais cedo 
possível. 

3. Realizar-se-á uma reu
nião, a pedido de qualquer 
Parte Contratante. se o SCAR 
informar que a captura de 
qualquer espécie de foca 
antártica na área de aplicação 
da presente Convenção está 
tendo um efeito nocivo signi
ficativo sobre o estoque total 
ou sobre o sistema ecológico 
~m qualquer local especffico. 

ARTIGO 7 

Avaliação do Funcionamento 

As Partes Contratantes deve
rão reunir-se dentro de cinco 
anos após a entrada em vigor 
desta Convenção e pelo menos a 
cada cinco anos subseqüente
mente para avaliar o funciona
mento da Convenção. 

ARTIGO 8 

Emendas à Convenção 

1. A presente Convenção 
poderá ser emendada a qualquer 
momento. O texto de qualquer 
emenda proposta por uma Parte 
Contratante deverá ser encami
nhada ao Depositário. que 
deverá transmiti-lo a todas as 
Partes Contratantes. 

2. Se um terço das Partes 
Contratantes solicitar uma 
reunião para discutir a emenda 
proposta. o Depositário deverá 
convocar tal reunião. 

3. Uma emenda entrará em vi
gor quando o Depositário tiver 
recebido, de todas as Partes 
Contratantes, instrumentos de 
sua ratificação ou adesão. 
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ARTIGO 9 

Emendas ao Anexo 
1. Qualquer Parte Contratante 

poderá propor emendas ao Anexo 
a presente Convenção. O texto 
de tal emenda proposta deverá 
ser encaminhada ao Depositá
rio. que o transmitirá a todas 
as Partes contratantes. 

2~ Cada emenda proposta 
entrará em vigor com relação a 
todas as Partes contratantes 
seis meses após a data indica
da na notificação do Depositá
rio às Partes Contratantes. se 
dentro de 120 dias a contar da 
data da notificação nenhuma 
modificação tiver sido recebi~ 
da e dois terços das Partes 
Contratantes tiverem notifica
do o Depositário. por escrito. 
de sua aprovação. 

3. Se uma objeção for recebi
da de qualquer Parte Contra
tante dentro de 120 dias a 
contar da data da notificação, 
o assunto será considerado pe
las Partes Contratantes em sua 
próxima reunião. Se não for 
alcançada unanimidade sobre o 
assunto na reunião, as Partes 
Contratantes deverão notificar 
o Depositário, dentro de 120 
dias a contar da data de en
cerramento da reunião. de sua 
aprovação ou rejeição da emen
da orig1na1 ou de qualquer 
nova emenda proposta pela 
reunião. Se, ao fina1 desse 
periodo, dois terços das Par
tes Contratantes tiverem apro
vado ta1 emenda, a emenda 
entrará· em vigor seis meses 
após a data de encerramento da 
reunião para as Partes Contra
tantes que, até então~ tiverem 
notificado sua aprovação. 

4. Qualquer Parte Contratante 
que tenha objetado a uma emen
da proposta poderá em qualguer 
momento retirar essa objeçao e 
a emenda proposta entrará em 
vigor com relação a essa Parte 
Contratante imediatamente se a 
emenda já estiver em·vigor ou 
no momento em que entrar em 
vigor nos termos do presente 
artigo. 

5. o Depositário deverá noti
ficar cada Parte Contratante 
de cada aprovação ou objeção, 
de cada retirada de objeção e 
da entrada em vigor de qual
quer emenda, imediatamente 
após seu recebimento. 

6. Qua1quer Estado que se 
tornar parte da presente Con
venção após a entrada em vigor 
de uma emenda ao Anexo será 
obrigado pe1o Anexo como 
emendado. oua1quer Estado que 
se tornar parte de presente 
Convenção no período em que 
uma emenda proposta estiver 
pendente poderá aprovar ou ob
jetar a emenda dentro dos 11-~ 

mites de tempo aplicáveis a ano~ para a Parte Contratante 
outras Partes Contratantes. que fizer tal comunicação. 

ARTIGO 10 

Assinatura 

A presente Convenção será a
berta a assinatura em Londres, 
de 1A de junho a 31 de dezem
bro de 1972, pelos Estados 
participantes da Conferência 
sobre a Conservação das Focas 
Antártidas realizada em Lon
dres. de 3 a 11 de fevereiro 
de 1972. 

ARTIGO 11 

RatifIcação 

A presente Convenção está su
jeita a ratificação ou adesão. 
Instrumentos de ratificação ou 
adesão deverão ser depositados 
junto ao Governo do Reino Uni
do da Grã-Bretanha e da Irlan
da do Norte, que fica designa
do Depositário. 

ARTIGO 12 

Adesão 

A presente Convenção será a
berta a adesão por qualquer 
Estado que poderá ser convida
do a aderir a esta Convenção 
com o consentimento das Partes 
Contratantes. 

ARTIGO 13 

Entrada em vigor 

1. A presente Convenção 
entrará em vigor no trigésimo 
dia após a data de depósito do 
sétimo instrumento de ratifi
cação ou adesão. 

2. A partir de então, apre
sente Convenção entrará em vi
gor para cada Estado que rati
ficar, aceitar ou aderir. no 
trigésimo dia após o depósito 
por esse Estado de seu instru
mento de ratificação, aceita
ção ou adesão4 

ARTIGO 14 
Denúncia 

Qualquer Parte Contratante 
poderá denunciar a presente 
Convenção em 30 de junho de 
qualquer ano mediante notifi
cação, em 1~ de janeiro do 
mesmo ano ou antes, ao 
Depositário~ o qual, ao rece
ber tal notificação, deverá 
comunicá-la imediatamente às 
demais Partes Contratantes. 
Qualquer outra Parte Contra
tante poderá, da mesma manei
ra, dentro de um mês após o 
recebimento de uma cópia de 
ta 1 comunicação do 
Depositário, notificar a sua 
retirada, de forma que a Con
venção deixará de estar em vi
gor em 30 de junho do mesmo 

ARTIGO 15 
Notificações do Depositário 

O Depositá rio 
car a todos 
signatários e 
seguinte: 

deverá comuni
os Estados 
aderentes o 

a) assinaturas à presente 
Convenção, depósitos de ins
trumentos de ratificação, a
ceitação ou adesão e comunica
ções de denúncia; 

b) a data de entrada em 
da presente Convenção 
quaisquer emendas a ela 
seu Anexo. 

ARTIGO 16 

Cópias Certificadas 
e Registro 

vigor 
e de 
ou ao 

1. A presente Convenção, cu
jos textos em espanhol, fran
cês, inglês e russo são igual
mente idênticos, será deposi
tada nos arquivos do Governo 
do Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte, que 
enviará cópias devidamente 
certificadas dos mesmos a to
dos os Estados signatários e 
aderentes. 

2~ A presente Convenção será 
registrada pelo Depositário de 
conformidade com o art. 102 da 
Carta das Nações Unidas. 

Em fé do que, os abaixo assi
nados, estando devidamente au
torizados, assinaram'a presen
te Convenção. 

Feita em Londres, no primeiro 
dia de junho do ano de mil no
vecentos e setenta e dois. 

ANEXO 

1. Captura Permitida 

As Partes Contratantes deve
rão, em qua12uer ano, que será 
contado de 1 de julho a 30 de 
julho inclusive, restringir o 
número total de focas de cada 
espécie abatidas ou capturadas 
aos números especificados 
abaixo. Esses números estão 
sujeitos a revis5o à luz de 
avaliações cientificas: 

·a) no caso da foca carangue
jera - Lobodon carcinpha
gus, 175.ooo; 

b) no caso da foca leopar
do Hydrurga leptonyx, 12.000; 

c) no caso da foca de 
Weddell Leptomychotes 
weddelll, 5.000. 
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2. Espécies Protegidas 

a} Fica proibi'do abater ou 
capturar a Toca de Ross Omma

·tophoca rossi. o elefante ma
rinho austral Mirounga le-oni
na ou a Toca de pelagem aus
tral do gênero Arctocephalus. 

b) De maneira a proteger o 
estoque adulto reprodutivo du
rante o período de maior con
centração e vulnerabi 1 idade,· 
fica proibido abater ou captu
rar qualquer foca de Weddell 
Letponychotes weddelli com um 
ano de idade ou mais entre 1~ 
de setembro e 31 de janeiro 
inclusive. 

3. Período abertos e fechados 
à caça 

O período entre 1~ ,ae março e 
31 de agosto inclusive será um 
Perfodo Fechado. durante o 
qual o abate ou captura de fo
cas ·são proibidos. o período 
de 1~ de setembro até o último 
dia de fevereiro constituirá o 
período de caça. 

4 . Zonas de caça 

Cada uma das zonas de caça 
r-elaciona·das neste par-ágr-afo 
será· fechada em seqüência nu
mérica .a todas as operações de 
caça para as espécies de foca 
relacionadas no parágrafo 1~ 
do presente Anexo durante o 
periodo de 1~ de setembro ~o 
último dia de fevereiro 
inclusive. Esses fechamentos 
terão início com a, mesma zona 
que estiver fechada, de acordo 
com Q parágrafo 2 do Anexo 8 
do Anexo 1 do Relatório da 
Quinta 'Reunião Corisultiva do 
Tratado da Antártida, no mo
mento da entrada em vigor da 
presente Convenção. Ao termino 
de cada período de fechamento, 
a zona em questão será 
reaberta: 

Zona 1 entre 60~ e 120~ 
longitude Oeste 

Zona 2 -entre o~ e 60~ lon
gitude Oeste, juntamente com a 
parte do mar de Weddell a Oes
te de 60~ longitude Oeste 

Zona 3- entre o~ e 70~ lon
gitude Leste 
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Zona 4 entre 70i::. e 130~ 
longitude Leste 

Zona 5 - entre 130~ 1ongttude 
Leste e 170~ longitude Oeste 

Zo~a 6 entre 120~ e 170~ 
longitude Oeste. 

5. Reservas de focas 

é p~oibido abater ou capturar 
focas nas seguintes reservas. 
que são áreas de reprodução de 
focas ou sítios de pesquisa 
cientifica de longo prazo: 

.a) A área em torno das Ilhas 
arcadas do Sul entre 60~20 e 
60~56 latitude Sul e 44~05 e 
46~25 longitude Oeste. 

b} A área do sudoeste do Mar 
de Ross ao Sul de 76~ de lati
tude Sul e a oeste de 170~ de 
longitude Leste. 

c) A área da Enseada Edisto. 
a sul e a oeste de uma linha 
traçada entre o Cabo Hallett a 
72~19 de latitude Sul e 170~16 
de longitude Leste e a ponta 
Helm, a 72~11 de _latitude Sul 
e 1~00 de longitude Leste. 

6. Intercâmbio de Informações 

a) As Partes Contratantes de
verão fornecer~ antes de 31 de 
outubro de cada ano a outras 
Partes Contratantes e ao SCAR 
um sumário de informações es
tatísticas sobre todas as fo
cas abatidas ou capturadas por 
pessoas de sua nacionalidade e 
embarcações de suas respecti
vas bandeiras na área da Con
v~nção, a respeito do perfodo 
precedente de 1~ de julho a 30 
de julho. Essas informações 
deverão incluir, por zonas e 
por meses: 

i) A tonelagem bruta e liqui
da, força de tração ~ núr11ero de 
integrantes da tr1pu1ação e 
r•úmero de di as de operaçao das 
embarcações da bande1ra da 
Parte Contratante; 

ii) O mJmero de indivíduos 
adultos e filhotes de cada es
pécie capturados. 

Quando solicitado especial
mente, essas informações serão 
providenciadas com relação a 
cada embarcação, juntamente 
com a sua posição diária ao 
meio-dia em cada dia de opera
ção e número de capturas na
quele dia. 

b) Quando uma indústria tiver 
sido iniciada. relatórios so
bre o número de focas de cada 

espécie aoatidas ou capturadas 
em cada zona deverão ser en
viadas ao SCAR na forma e com 
o periodicidade (não menos do 
que uma semana} solicitados 
por aquele organismo. 

c) As Partes Contratantes de
verão prestar ao SCAR informa
ções biológicas, em particular 
sobre: 

(i} sexo 

(ii} condições ~eprodutivas 

(i i i) idade. 

O SCAR poderá solicitar in
formações ou material adicio
nais com a aprovação das Par
tes Contratantes. 

7. Métodos de caça de focas 

a) Pede-se ao SCAR prestar 
informações sobre métodos _de 
caça de focas e fazer recomen
dações com o objetivo de asse
gurar que o abate ou captura 
de focas seja rápido, indolor 
e eficiente. As Partes Contra
tantes, conforme apropriado, 
deverão adotar regras para 
pessoas de sua nacionalidade e 
embarcações de suas respecti
vas bandeiras envolvidas no 
abate e captura de focas. le
vando em devida consideração 
as opiniões do SCAR. 

b) À luz dos dados cientffi
cos e técnicos disponfveis, as 
Partes Contratantes conco~dam 
em tomar medidas apropriadas 
para assegurar que pessoas de 
sua nacionalidade e embarca
ções de suas respectivas ban
deiras não abatam ou capturem 
focas na á~ua, exceto em quan
tidade lim1tadas para fins de 
pesquisa científica em confor
midade com os objetivos e 
princípios da presente Conven
ção. Tal pesquisa incluirá es
tudos sobre a eficácia de mé
todos de caça de focas sob o 
aspecto do gerenciamento e da 
utilização humanitária e ra
cional dos recursos oriundos 
das focas antárticas para fins 
de conservação. o empreendi
mento e os resultados de 
quaisquer desses programas de 
pesquisa científica serão co
municados ao SCAR e ao 
Depositário. que os transmiti
rá às Partes Contratantes. 



Sâbado Z1 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID Outubro de 1990 6163 

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 NQ 38, DE 1990 

Aprova o tex1:o pa Alteração do COnvênio COnstitutivo do Banco Inter
maricano de Desenvolvimento - BID adctado pela Assembléia dos Governadores, em 
24 de dezembro de 1987, com voto favorável do Governador brasileiro, medtante Re
solução AG-8/87. 

~rt •. 1.2 É aprovada a Resolução AG-8/87. de 24 de dezembro de 1987, adotada pela 
Assembleia dos Governadores. com vo~o favorável do Governador· brasileiro do Banco Inte
ramericano de Desenvolvimento- BIO. que introduziu alterações no Convênio Constitutivo 
do Banco tnteramericano de Desenvolvimento - BI·o. 

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

Senado Federal, 26 de outubro de 1990.- Senador Nelson carneiro, Pres1dente. 

BANCO INTERAMERICANO 
DE DESEN~OLVIMENTO 

RESOLUÇAO AG-8/87 

FUSÃO DOS RECURSOS 
INTÇR-REG!ONAIS 

E ORDINARIOS CE CAPITAL 

A Assembléia de Governadores. 

Considerando que o Convênio 
Constitutivo do Banco estabe
lece que o Convénio poderá ser 
modificado para dispor sobre a 
~usão do capital interregional 
e do capital ordinário, no mo
mento em que o Banco houver 
satisfeito seus compromissos 
resultantes de todos os em
pr-éstimos debitáveis ao capi
tal ordinário pendentes de a
mortização em 31 de dezembro 
de 1974; 

Considerando que se prevê, 
como resultado do programa de 
resgate antecipado dos emprés
timos debitáve-is ao capital 
ordinário pendentes de amorti
zação em 31 de dezembro de 
1974, aprovado pela Diretoria 
Executiva do Banco em 3 de a
g9sto de 1983. que os compro
mlssos resultantes ~e toda 
essa dívida terão sido satis
feitos antes de 31 de dezembro 
de 1986; 

Considerando que a Assembléia 
de Governadores concluiu pela 
conveniência de proceder à fu
são dos dois capitais no prazo 
mais imediato possivel; e 

Considerando que o artigo XII 
do Convênio Constitutivo do 
Banco estabelece o processo de 
emenda ao Convên·i o; 
Resolve: 

SEÇÃO I 
Fusão 

Os recursos inter-regionats 
de·capital serão incorporados 
por fusão aos recurso~ 

ordinários de capital do Banco 
na data de vigência da presen
te Resolução. 

SEÇÃO 2 
Emendas ao Convênio 

o Convênio Constitutivo do 
Banco será assim emendado: 

1. O artigo II. Seção IA. 
terá a seguinte redação; 

~seção 1A. Categorias de 
Recursos 

Os recursos do Banco se
rão constituídos do capital 
ordinário, previsto neste ar
tigo, e dos recursos do Fundo 
para Operações Especiais (do
ravante denominado Fundo), es
tabelecido no artigo IV." 

2. o artigo II, Seção 2 será 
assim emendado: 

1) A Seção 2 (e) terá a se
guinte redação: 

11 (e) Sem prejufzo do dis
posto nos parágrafos (~) e 
(d) desta seçao e observa
das as disposições do arti
go VIII, SeÇão 4 (b), oca
pital ordinario autorizado 
poderá ser aumentado quando 
a Assembléià de Governado
res o Considere conveniente 
e na forma ~ue decida a 
maioria d~ três Quartos do 
total de votos de países 

membros, que represente a mai
oria de três quartos do número 
total de Governadores e inclua 
a maioria de dois terços dos 
Governadores dos países mem
bros regionais." 

(2) A Seçáo 2 (f) será 
suprimida. 
3. O artiQo II, Seção 3 (a) e 

(b), terá a seguinte redaçã·o: 

••(a) Todos os países mem
bros subscreverão ações de 

capital ordinário do Banco. 
o número de ações a serem 
subscritas pelos membros 
fundadores serã o estipula
do no Anexo A deste Convê
nio~ que determina a obri
gaçao de cada membro em re
lação ao capital realizado 
e ao capital exigível. o 
Banco determinará o número 
de ações a serem subscritas 
pelos demais membros. 

11 (b) Nos casos de aumento 
do capital ordinári.o a Que 
se refere a Seção 2, 
parágrafos (c) e (e) deste 
artigo. todos os paises 
membros terão o direito, 
condicionado aos termos es
tabelecidos pelo Banco. a 
uma quota do aumento de a
ções equivalente à propor
ção que suas ações. até en
tão subscritas, mantenham 
com o capital total do 
Banco. Entretanto, nenhum 
país membro estará obrigado 
a subscrever tais aumentos 
de capital." 

4. o art1QO II, Seção 3 (f), 
será suprimldo. 

5. Q artigo II, Seção 4 (a) 
(ii), terá a seguinte redação: 

"(ii) O montante ·corres
pondente às ações de capi
tal ordinário exigfve1 s6 
ficará sujefto a chamada 
quando for necessário para 
atender às obrigações do 
Banco, que se orig1nem s'e
gundo o artigo III. Seção 4 
( 11) e ( 1 I 1 J , contanto gue 
as referidas obrigaçoes 
correspondam a empréstimos 
de fundos obtidos para for
mar _parte dos recursos 
ordinarios de capital do 
Banco, ou a garantias 
debi~áveis a esses. recur.
sos. Verificando-se a cha
mada de capital, o pagamen
to poderá ser feito, a cri
tério do p~ís membro, em 
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ouro. em dólares dos Esta
dos Unidos da América. ~m 
moeda totalmente convers1-_ 
vel do pais membro. ou na 
moeda necessária ao cumpri
mento das obrigações do 
Banco que tenham motivado a 
chamada de capital. 

As chamadas de capital 
exigivel serão proporcio
nalmente uniformes para to
das as ac;ões . •• 

6. o artigo IIA será total
mente suprimido. 

7. o artigo III, Seção 2 (a) 
e (b}. terá a seguinte 
redação: 

"(a) As operações do 
Banco se dividirão em opera
ções ordinárias e operações 
especiais. 

(b) Serão operações or
dinárias as financiadas com 
os recursos ordinários de ca
pital do Banco. especificados 
no artigo II, Seção s. e cor
responderão. exclusivamente. 
àqueles empréstimos que o 
Banco conceda ou garanta. ou 
nos quais o Banco tenha par
tici~ado. e que só sejam 

re-embolsãveis na mesma moeda 
ou moedas em que os emprésti
mos tenham sido concedidos~ 
Essas operações estarão sujei
tas às condições e 'termos que 
o Banco cons1dere convenien
tes, de acordo com as disposi
ções deste Convênio.H 

.S~. O artigo III. Seção 3. 
tera a seguinte redação: 

•seção 3. Prlncfpio bási
co de separação 

(a) Os recursos ordinári
os de capital especificados 
no artigo II. ·seção 5. e os 
recursos do Fundo. conforme 
definidos no artigo IV. Se
ção 3 (h). dever-se-ão.sem
pre manter. utilizar. com
prometer. investir ou. ··de 
qualquer outro modo. deles 
se deverá dispor, de forma 
completamente independente 
uns dos outros. 

(b) Os recursos ordiná
rios de capital não poderão 
ser. em nenhuma circunstân
cia. gravados ou empregados 
para cobrir perdas ou cumprir 
obrigações resultantes de o
perações para as quais se te
nham utilizado ou comprometi
do, inicialmente, recursos do 
Fundo. 

(c) Os extratos de conta 
do Banco indicarão. separada
mente. as operações financia
das com os recursos ordiná
rios de capital e as opera
ções especiais, e o Banco 
estabelecerá as demais normas 
~dministrativas necessárias 
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para. assegurar a 
eTetiva dos dois 
operações. 

separação 
tipos de 

(d) As despesas direta
mente relacionadas com as o
perações ordinárias serão.d~
bitadas aos recursos ordlna
rios de capital. As despesas 
diretamente relacionadas com 
as operações especiais serão 
debitadas aos recursos do 
Fundo. As outras despesas se
rão escrituradas na forma que 
o Banco determina r. " { 

9. O artigo III, Seção 4, 
será assim emendado: 

(1) Na Seção 4 (ii). será a
crescentada ao final a palavra 
"e". 

(2) A se9ão 
será suprim1da. 

4 (iii) e (iv) 

(3) A Seção 4 (v} será re
classificada como Seção 4 
(iii). e dela será suprimida a 
frase. os recursos inter
regionais de capital". 

10. O artigo III, Seção 5. 
será assim emendado: 

(1) A Seção 5 (b) e a Seção 5 
(d) serão suprimidas. 

(2) A Seção 5 (c) será re
classificada _como Seção 5 (b). 

11. o artigo IV, Seção 3 (h) 
(ii), terá a seguinte redação: 

"(ii) todos os fundos 
provenientes de empréstimos 
obtidos pelo Banco aos 
qua· i s não se ap 1 i que o com
promisso estipulado no ar
tigo II, Seção 4 (a) ( 11). 
por serem especificamente 
debitáveis aos recursos do 
Fundo; 11

• 

i2. O art. v. Seção I (a), 
(b) e (c). terá a seguinte 
redação: 

mente de 50 por cento da 
subscrição de cada Pafs
Membro pelas a~ões de capi
tal ordinário do banco e de 
50 por cento de sua quota 
de contribuição ao fundo, 
de acordo com o disposto no 
art. II e no art. IV, res
pectivamente; 

(ii) as moedas dos países 
membros compradas pelo ban
co com os recursos mencio
nados no inciso anterior; 

(iii) as moedas obtidas 
por meio de empréstimo~ de 
acordo com o disposto no 
art. V~I. Seção I (i), para 
serem incorporadas aos re
cursos de capital do banco: 

(iv) o ouro e os dólares 
que o banco receba em reem
bolso do principal, e em 
pagamento dos juros e ou
tros encargos de emprésti
mos concedidos com o ouro e 
os dólares referidos no in
ciso (i) deste parágrafo; 
as moedas que receba em re
embolso do principal • .e em 
pagamento dos juros e ou
tros encargos de emprésti
mos concedidos com as moe
das a Que se referem os in
cisos (i f) e (i i i} dest·e 
parágrafo; e as moedas que 
receba em pagamento de co
missões e direitos sob~e as 
garantias concedidas: 

(v) as moedas, que não 
sejam os do Pais-Membro, e 
que o mesmo receba do ban
co. em virtude do art. VII, 
Seção 4 (d). e do art. IV, 
Seção 10. pela distribuição 
da renda liquida. 

c i A moeda de qua 1 quer. 
Pafs-Membro em poder do 
banco. incluida em seus re
cursos ordinários. de capi
tal ou nos recursos do fun
do, e não mencionada no 
parágrafo (b) desta seção, 
pode ser também utilizada 
pelo banco ou por quem a 
receba do banco para fazer 
pagamentos em qualquer 
pafs. sem retrição de ne
nhuma espécie. a menos que 
o Pais-Membro notifique ao 
banco desejar que sua moe
da. no todo ou em parte, 
seja utilizada apenas para 
os fins indicados no 
parágrafe-(a) anterior.H 

a) A moeda. de qualquer 
Pais-Membro que o banco tenha 
em seu poder, coma parte de 
seus recursos ord1Már1os de 
capital ou dos recursos do 
fundo. qualquer que seja a 
maneira em que a tenha adqui
rido, poderá ser empregada 
pelo banco ou por quem a re
ceba do banco, sem restrições 
'de parte do Pa f s-Membro. para 
efetuar pagamentos de bens e 
serviços produzidos no terri- 13. O art. v, Seção I 
tório do mencionado país. · $erá emend6do mediante a 

(d). 
su
"ou ~ressão das palavras 

b) Os patses membros inter-regionaisH. 
não poderão manter ou· i mp.or v 

medid~s de nenhuma classe qUe. 14. o art. v, Seção I 
restr1njam o emprego dos se- será emendado mediante a 
gui ntes recursos - pelo ban- pressão da frase " em seus 
co, ou por quem os receba do cursos 1nter-rég1onais 
banco - para efetu~r pagamen- capi ta1 1'. 

't;os em qualquer pa1s; · 

(e), 
su
re-

de 

( i ) o ouro e os dá1 áre·s 15. o art. v. Seção 3. será 
que o banco receba em paga- emendado mediante a supressã9 
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aa f.rase,u seja em seus recur
sos inter-re9ionais de capi
tal". na Seçao 3 (a) e (b). 

16. o art. V, Seção 4, será 
emendado mediante a supressãp 
da frase "ao capital i nter
regional", na última sentença. 

17. o art. VI~ Seção 
será emendado mediante 
pressão da frase ", dos 
sos inter-regionais 
capi ta 1'1 • 

3 (b). 
a su-· 
recur-

de 

18. O art. VII. Seção I (1). 
será emendado mediante a su
pressão da frase "ou a seus 
recursos inter-regionais de 
capital", na segunda sentença. 

19. O art. VII, Seção 3, será 
assim emendado: 

1) Na· seção 3 (a), será su
primida a frase "ou com seus 
recursos inter-regionais de 
capi ta1 ". 

2) Na Seção 3 (b), a ref'erên
cia ao "art. III, Seção 4 (ii) 
e (v)~ será substituída por 
"art. III. Seção 4 (ii) e 
(iii)". 

3) A Seção 3 (d). (e) e (f) 
será suprimida. 

20. O art. VII. Seção 4. será 
assim emendado: 

1) Na Seção 4 (a) será supri
mida a frase "e ·dos recursos 
inter-regionais de capital". 

2) Na Seção 4 (b). será su-
pri mi da a frase ·~.ou dos recur
sos inter-regionais de 
capital". 

3) Na Seção 4 (c) será supri
mi da a frase 11 , e a dos recur
sos inter-regionaiS de capital 
em proporção ao número de a~ 
ções de capital inter-resional 
de cada País-Membro 11

• e as 
quatro· últimas palavras 11 nas 
proporções acima mencionadas''. 
serão substituídas por 11 na 
proporção acima mencionada". 

21. O art. VIII. Seção 2 (b) 
(ii), terá a seguihte redação: 

"(ii) aumentar ou diminu
ir o capital ordinário au
torizado do banco, e as 
contribuições ao fundo;" 

22. O art. VIII Seção 2 (b) 
(vi11), (ix) e (x). terá a se-· 
guinte redação: 

'
1 (viii) aprovar. à vista 

do relatório dos auditores, 
o balanço geral e a demons
tração de lucros e pardas 
da instituição: · 

(ix) determinar as reser
vas e a distribuição dos 
lucros liquidas dos recur
sos ordinários de capital e 
do fundo; 

(x) contratar os serviços 
de auditores externos para 
verificar e atestar a exa
tidão do balanço geral e da 
demonstração de lucros e 
perdas da instituição.~ 

23. o art. VIII, Seção 4 (a). 
será emendado mediante a su
pressão da frase ~e do capital 
inter-regional~ e das palavras 
aou do capital inter-regional 
autorizado 11

• .. • 

24. O ar~. VIII. Seção 4 (b). 
será emendado mediante a su
pressão da frase ~ou do capi
ta 1 i nter-regi ona 1 u. 

25. o art. VIII. seção 6 (a) 
terá a seguinte redaçao; 

a) o banco publicará um 
relatório anual, Que conte
rá um extrato de contas re: 
visto por auditores. Devera 
também transmitir, trimes
tralmente, aos pafses mame
bras um resumo de sua si
tuação financeira e uma de
monstração de lucros e per
das, que indiQue o resulta
do de suas operações 
ordinárias." 

26. o art. IX. Seção 3 (d) 
(ii) e (ii1). será emendado 
mediante a supressão das fra
ses 11 , ou no art. liA. Seç:ão 3 
(c) 11 e 11 0U o art. IIA, Sàção 3 
(c)," na última sentença de 
cada inciso. 

27. O art. X. Seção 3 (b). 
primeira sentença, terá a se
g~inte redação: 

aTados os credores dire
tos serão pagos com o ativo 
do banco. e, se necessário. 
com os fundos que se obte
nham pela cobrança da parte 
devida do capital realiZado 
e pela chamada do capital 
exigfvel." 

28. o art. XII será emenQado 
mediante a supressão do 
parágrafo (a) (ii) e a reclas
sificação do parágrafo (a) \1) 
como parágrafo (a). 

29. o art. XII, parágrafo (b) 
(iii), será emendado mediante 
a supressão da frase "no art. 
IIA, Seção 2 (e),". 

SEÇÃO 3 
Emendas às Normas Gerais 

A Seção 7 (a) das Normas Ge
rais sobre Ad~issão de Pafses 
Extra-Regionais como Membros 1 

do banco fica emendada pela 
supressão do seu parágrafo 
(ii), permanecendo inalterado 
o parágrafo Qu~ o erecede, ~x
ceto pela elim1naçao da des1g
nação 11 (1)" no in1cio e da pa
lavra "e" ao fim do mesmo. 
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Cada ação do capital inter
regional autorizado. inclusive 
cada ação já subscrita, será 
convertida. por for~ da fu
são. sem QUalquer ação de par
te de qualquer membro que a 
tenha subscrito, em uma ação 
do capital ordinário autoriza
do resultante da fusão. 

SEÇÃO 5 . 
CaPital sucessor 

1. Todas as obrigações pen
dentes do banco até esta data 
assumidas e especificadas como 
pagáveis com recursos do capi
tal ordinário ou inter
reg1ona1 serão pagáveis com os 
recursos do capital ordinário 
resultante da fusão. Todos os 
montantes devidos ao banco e 
especificados como pagáveis 
aos recursos ordinários de ca
pital e aos recursos inter
regionais de capital serão 
pagáveis aos recursos 
ordinários de capital resu1 
tantes da fusão e incorporados 
como parte dos mesmos. 

2. Salvo quando requerido por 
razões de contexto. todas as 
referências ao capital inter
regional em documentos do ban
co. inclusive reQulamentos. 
contratos e convên1os. serão 
referéncias aos recursos ordi
nários de capital resultantes 
da fusão. 

SEÇÃO 6 
Vigência 

A presente resolução e todas 
as suas disposições. incluídas 
as emendas ao convênio e às 
normas gerais acfma menciona
das. entrarão em vigor na data 
em que ~enha sido transmitida 
aos membros a comunicação ofi
cial a que se refere o art. 
XII (c) do Convénio Constitu
tivo do banco, certificando: 

a) que a presente resolução, 
contendo as emendas ao convê
nio e às normas gerais. foi 
adotada pe1as indispensáveis 
maiorias especificadas no ~rt. 
II) Seção I (b) e no art. XII 
(a (1) do Convénio, e na se
ção 7 '(a) ( 1 ) das Normas Ge
rais; e 

b) que o banco cumpriu . QS 
seus compromissos com relação 
a todas as captações de recur
sos por conta do capital 
ordinário pendentes em 31 de 
dezembro de 1974~ 

(Aprovada em 24 de dezembro 
de 1987) 
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SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 1670 SESSÃO, EM 
26 OE OUTUBRO OE 1990 

1 • 1 ABERTURA 

1.2 EXPEDIENTE 

1.2.1 - Aviso do Ministro 
da Infra-Estrutura 

N~ 563/90, encaminhando 
escla~ecimentos prestados 
pela Petróleo Brasileiro 
S/A -, PETROBRÁS, sobre 
quesitos constantes do Re
querimento n~ 250? de 1990, 
do Senador Teotonio Vilela 
F11ho. 

1.2.2 Mensagem do Gover
nador do Distr1to Federal 

- NR 127/90-DF (n~ 100/90, 
na origem), restituindo au
tógr~fos de projeto de le.i 
sanc1onado. 

1.2.3- LeitUra de Projeto 

- Projeto de Lei do Senado 
n~ 185, de 1990, de autoria 
do Senador Francisco Ro1-
lemberg, que extingue a 
parte do cruzeiro denomina
da centavo e dá outras 
providências. 

1.2.4- Requerimentos 

- N" 381/90, 
Senador Almir 
1 i citando a 
conjunto de 
menciona. 

de autoria do 
Gabriel, se
tramitação em 
projetes que 

- N~ 381-A/90, de autoria 
do Senador José Paulo Sisol 
e outros Senhores Senado
res~ solicitando a prorro
gaçao do prazo da CPI cria
da pelo Requerimento n~ 
228/88, destinada a apurar 
os conflitos de terra ocor
rentes no Pais. 

1.2.5 - Comunicações da 
Presidência 

- Recebimento da Mensagem 
n~ 201/90 (n~ 759/90, na 
origem), do Senhor Presi
dente da República. solici
tando seja autorizada a 
formalizaçao dos cont~atos 
de cessão e transfe~ência 
de recursos a ~undo Perdi
do, entre a República Fede
rativa do Brasil e o Gover
"9 do Uapão, destinados a 
flnanciar o Projeto Nacio
nal do Meio Ambiente e o 
segundo Projeto de Ciência 

SUMÁRIO 

e Tecnologia, no valor de V 
113. 000. 000 (cento e. treze 
milhões de ienes). 

- Aprovação, pela Comissão 
Oiretora, dos Requerimentos 
n~s 207 e 288/90, de auto
ria dos Srs. Jamil Haddad e 
Gilberto Miranda, respecti
vamente, de informações so
licitadas à Ministra.da E
conomia, Fazenda e Planeja
mento. 

- Aprovação, pela Comissão 
Oiretora, dos Requerimentos 
n~s 233 e 239/90, de auto
ria do Sr. Humberto Lucena. 
de informações ao Ministro 
do Trabalho e Previdência 
Social e à Ministra da Eco
nomia. Fazenda e Planeja
mento. 

1 .2 .6 
di ente 

Discursos do Expe-

SENADOR CHAGAS ~ODRIGUES -
Necessidade da criação de 
Tribunais Regionais do Tra
balho em cada Estado da 
Federação. 

SENADOR MAURO BENEVIDES -
Extinção do FINOR. Intenção 
da Rede Ferroviária Federal 
em desativar ramais ferro
viários no Nordeste. 

SENADOR MÁRIO MAIA -Si
tuação do transporte flu
vial na Amazônia. Reformu
lação dos incentivos fis
cais para as regiões No~te 
e Nordeste. Instalação de 
grupo Qe trabalho destinado 
a estudar o problema da 
borracha na Amazônia. 

1.3- ORDEM DO OIA 

Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 40, de 1990 (n~ 
167/89, na Câmara dos 
Deputados}, que aprova o 
texto do Acordo de Cc
Produção Cinematográfica. 
celebrado entre o Governo 
da Repúb1ica Federativa do 
Brasil e o Governo da Repú
blica Popular de Moçambi
que. em Maputo, em 1~ de 
junho de 1989. Discussão 
encerrada após parecer 
favorável da comissão com
petente, ficando a votação 
adiada nos termos do art. 
168 do Regimento Interno. 

Projeto de Resolução n~ 
45, de 1990, de autoria do 
Senador Fernando Henrique 

Cardoso~ que altera a reda
ção do art. 16 da Resolução 
do Senado Federal n~ 94, de 
1989~ que dispõe sobre li
mltes globais e condições 
para as operações de credi
to interno e externo dos 
municípios e de suas res
pectivas autarquias e esta
belece limites e condições 
para a concessão de garan
tias. Discussão encerrada 
após parecer favorável da 

comissão competente, fican
do a votação adiada nos 
termos do art. 168 do Regi
mento Interno. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição nSl 2, de. 1990, de 
autor1a do Senador Mata
Machado e outros Senhores 
Senadores. que suspende a 
ap 1 i cação do art. 62 e a r
tera o § 2~ do art. 64 da 
Constituição Federal. Dis
cussão encerrada, ficando 
a votação adiada para a 
próxima terça-feira. 

1.3.1 Discursos após a 
Ordem do Dia 

SENADOR NEY MARANHÃO 
Comentários sobre noticiá
rio da imprensa referente a 
aluguel de imóvel no LaQo 
Sul de Brasília, pela M1-
nistra Zélia Cardoso de 
Melo. Declarações do Sr. 
Mota da Veiga quando de sua 
demissão da Petrobrãs. 

SENADOR ODACIR SOARES -Li
gação rodoviária do Brasil 
com o oceano Pacífico. 

SENADOR CID SABÓIA DE CAR
VALHO - Reação dos servido
res do Banco Central do 
Brasil ao regime jurídico 
único. 

1.3.2 -Designação da or~ 
dem do Dia da próxima ses
são 

1.4 ENCERRAMENTO 

2 MESA DIRETORA 

3 LÍDERES E VICE-LÍDERES 
OE PARTIDOS 

g - COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SOES PERMANENTES 
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Ata da 167!! Sessão, em 26 de outubro de 1990 
4~1SessãoLegislativa0rdinária, da48!!Legislatura 

Presidência dos Srs. Mendes Canale; Pompeu de Sousa e Mário Maia 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESEN
TES 05 SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Oziel carneiro -
Alexandre Costa- Chagas Ro
drigues- Afonso Sancho- Mau
ro Benevfdes - Pompeu de Sousa 

Mendes Canale- Wilson Mar
tins- Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
nale) --A lista de presença 
acusa o comparecimento de íO 
srs. Senadores. Havendo número 
regim6ntal, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus~ ini
ciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1~ Secretário procederá 
à l'ei tura do Expedi ente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 00 MINISTRO 
DA INFRA -_ESTRUTURA 

N~ 563/90, de 22 do corrente. 
encaminhando esclarecimentos 
prestados pela Petróleo Brasi
leiro 5/A' - Petrobrás sobre 
quesitos constantes do Reque
rimento n~ 250, de 1990, do 
Senador Teotónio Vilela Filho. 

(Encaminha~se a cópia 8D 
rectuef"ente) 

MENSAGEM 00 GOVERNADOR DO 
DISTRITO FEDERAL 

Restituindo autógrafo de pro
jeto de lei sancionado: 

N~ 127/90-DF (n~ 100/90, na 
origem), de 24 do corrente, 
relativa ao Projeto de Lei do 
DF n~ 50, de 1990, que autori
za a desafetayão de bens de 
uso comum do povo, situados no 
SHIS, QLs 4/9, 4/11. 4/12, 
4/13 e 4/14, RA I, dentro do 
espaço territorial do Distrito 
Federal. e dá outras providên
cias. 

(Projeto que se transformou 
na Lel n~ 123, de 24 de outu
bro de 1990). 

O Sr. PRESIDENTE (Mendes Ca
nale)- O Expediente lido vai 
à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que 
será lido pelo Sr. 1~ secretá
rio. 

É 1 ido o. seguinte 

PROdETO OE LEI 00 SENADO 
N• 185, OE 1990 

Ext1ngue a parte do cru
zeiro denominada centavo e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica extinta a fraçáo 
centesimal do cruzeiro. deno
minada centavo. 

Art. 2~ Esta Lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

Justificação 

Entre as mudanças introduzi
das pelo Plano Co11or em março 
deste ano, a volta do cruzeiro 
como moeda nacional~ e do cen
tavo como expressao de sua 
centés-ima- -part:e ,--não-- chegou----a 
provocar maior transtorno na 
vida do brasileiro. uma vez 
que as modificações foram ape
nas de nomenclatura e não de 
valor. 

Passados 7 meses, no entanto, 
em face da persistência das 
altas taxas inflacionárias. o 
centavo descartacterizou-se 
como valor digno de considera
ção, nas diferentes transações 
comerciais. 

o centavo, embora figure nos 
preços de diversos artigos. 
vem desapacendo, enquanto moe
da, de tal maneira que. na 
prática, os valores pagos de 
forma corrente são sempre 
inteiros. o arredondamento 
faz-se. via de regra, para a 
unidade imediatamente supe
rior, penalizando o consumi
dor, dentro da justificativa 
de que não existem centavos em 
moeda, disponíveis para troco. 

o Poder Executivo. em Porta
ria recente dó Banco Central. 
eliminou a obrigatoriedade de 
gravar os centavos nos valores 
por extenso de cheques, pro
missórias de outros papéis 
semelhantes. Permanece. toda
via, inalterado o problema do 
consumidor nas transações de 
pequena monta -em feiras. 
transporte urbano. padarias. 
etc, onde se mant~m a prática 
de desconsideraç§o dos centa
~os e conseqüente arredonda-

mente, 
acima. 

conforme referido 

O presente Projeto de Lei 
visa a colocar um ponto final 
nessas distorções e tornar o
ficial·a extinção do centavo, 
que, na realidade, já vem sen
do praticada, só que de forma 
prejudicial para a população. 

Sala das Sessões. 26 de outu-
bro de 1990. 
senador Francisco Rollemberg. 

(À Comfss§o de Assuntos 
Econômicos-competéncia te~
minatfva) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
na1e) - o pro4eto que acaba de 
ser lido sera publicado e re
metido à comissão competente. 

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

É 1 i d_o o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 381, OE 1990 

Requeiro. nos termos do art. 
258 do Regimento Interno~ a 
tramitação conjunta dos se-· 
guintes projetes: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 
054/89: 

Projeto de Lei do Senado n~ 
248/89: e 

Projeto de Lei do Senado n~ 
012/90. 

Sala das Sessões, 26 de outu
bro, de 1990. - Senador Almir 
Gabriel. Presidente da Comis
são de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
nale)- o requerimento lido 
será inclufdo em Ordem do Dia 
oportunamente. 

Sobre a mesa, outro requeri
mento que será lido pelo sr. 
19. Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
NO 381-A, OE 1990 

Sr.. Presidente: 

Nos termos do art. 76. § i~ 
do Regimento Interno do Senado 
Federal. requeiro a prorroga
ção até dia 15 de dezembro de 
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1990 do prazo da Comissão Par
lamentar de Inquérito criada 
pelo Requerimento n~ 228, de 
1988. destinada a apurar os 
conflitos de terras ocorrentes 
no Pais. 

Sala das Sessões. 26 de outu
bro de 1990. - ~osé Paulo Bi
sol - Antônio Luiz Ma~ - Ale
xandre COsta - Mel ra F 11 ho -
Ney Maranhão - ~oão Lobo - o
daci r Soares - Poq:,eu de Sousa 

Mauro Benevi des - Nabor ~ú
nior- Chagas Rodrigues - Wil
son Martins - Marco Maciel -
Maurfclo COrrêa - Cid Sabóia 
de carvalho - Francisco Rol
lemberg - severo Gomes - Afon
so Sancho- Leite Chaves- Al
berto ~offmann - Marcondes Ga
delha - ~cão Calmon - Affonso 
camargo- Márcio Be~oski. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
na1e) - Fica, portanto, pror
rogado o prazo da referida co
missão. (Pausa.) 

A Presidência recebeu a men
sagem n.s:t. 201. de 1990 (n.O. 
75S/90, na origem), de 24 do 
corren~e. pela qual o senhor 
Presidente da República, nos 
termos do art. 52, inciso v, 
da Constituição, solicita seja 
autorizada a formalização dos 
contratos de cessão e transfe
rência de recursos a "Fundo 
Perdido". entre a república 
federativa do Brasil e o Go
verno do Japão, destinados a 
financiar o projeto nacional 
do meio ambiente e o segundo 
projeto de ciência e tecnolo
gia. no valor de y i13.000.000 
(cento e treze milhões de 
Ienes). 

A matéria será despachada à 
comissão de assuntos .económi
cos. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
na1e) - A Presidência comunica 
ao plenário que a comissão di
retora aprovou, em reunião de 
17 do corrente, os requerimen
tos n~s 207 e 288, de 1990, 
dos senadores Jamil Haddad e 
Gilberto Miranda. respectiva
mente, de informações solici
tadas à Ministra da Economia, 
Fazenda e Planejamento. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca
nale) - A Presidência comunica 
ao Plenário que a Comissão Oi
retora aprovou, em reunião de 
17 do corrente, os Requerimen
tos n~s 233 e 239, de 1990, do 
Senador Humberto Lucena. de 
informações solicitadas ao Mi
nistro do Trabalho e Previdên
cia Social e à Ministra da E
conomia, Fazenda e Planejamen
to. respectivamente. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre 
senador Mauro 6enevides. 
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O SR. MAURO BENEVIDES- sr. 
Presidente. passo a p~ioridade 
d~ palavra ao nobre Senador 
Cnagas Rodrigues e, logo ~m 
seguida, falarei. 

O 5R. PRESIDENTE (Mendes ca
nale) - De acordo com entendi
mento entre os oradores ins
critos. concedo a palavra ao 
nobre Senador Chagas Rodri
gues. 

O SR. ~AGAS RODRIGUES (PSDB 
PI. Pronuncia o seguinte 

discurso.) -Sr. Presidente e 
srs. Senadores, volto. hoje, à 
tribuna do Senado para renovar 
veemente apelo a S. Exa o Sr. 
Presidente Marco Aurélio Pra
tes de Macedo que, com muita 
competência. preside o Colendo 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Já lembrei, Sr. Presidente. 
que, por ocasião dos trabalhos 
da Assembléia Nacional Consti
tuinte. tive oportunidade de 
oferecer à consideração daque
la Augusta Assembléia, a su
gestão que tomou o n~ 
504854/2.- Esta sugestão está 
assim redigida, Sr. Presiden-
te: -

Inclua-se onde couber: 

"Em cada Estado da Fede
ração será criado. na forma 
da lei. pelo menos um Tri
bunal Regional do Trabalho. 

~ustificação 

A Uustiça do irabalho 
precisa ser agilizada. Oaf 
a necessidade de maior nú
mero de Tribunais 
Regionais. 

Sala das Sessões. 6 de maio 
de 1987. 

senador Constituinte Chagas 
Rodrigues. 

sr. Presidente. essa sugestão 
foi acolhida e hoje constitui 
a primeira parte do art. 112 
da Constituição vigente. 

com efeito, o art. 112 reza: 

Haverá pelo menos um Tri
bunal Regional do Trabalho 
em cada estado e no Distri
to Federal. e a lei 
instituirá as Juntas de 
Conciliação e úulgamento. 
podendo, nas comarcas onde 
não forem instituídas. ~
tribuir sua jurisdição aos 
juizes de direito. 

sr. Presidente, este art1go 
que acabo de ler. como se v1u. 
contemplou a nossa modesta 
sugestão. Mas o art. 96 da 
Constituição vigente diz: 

compete privativamente: 

II - ao Supremo Tribunal 
Federal. aos Tribunais su
periores e aos Tribunais de 
Justiça propor ao Poder Le
gislativo respectivo. ob
servado o disposto no· art. 
169: 

c) a criação ou extinção 
do~ tribunais inferiores; 

Rigorosamente. de acordo com 
este preceito, a iniciativa é, 
sem dúvida. do Tribunal Supe
rior do Trabalho. E este tri
bunal. Sr. Presidente. tem re
metido ao Congresso Nacional 
projetes objetivando a criação 
de Tribunais Regionais do Tra
balho em várias unidades da 
Federação. 

De modo que. hoje, quero, 
como disse de início. renovar 
este apelo ao eminente Minis
tro Marco Aurélio Pratas de 
Macedo. dignfssimo Presidente 
do Colando Tribunal Superior 
do írabalho. o apelo que faço, 
Sr. Presidente, traduz as as
pirações de todo o povo piaui
ense. de todas as camadas e 
segmentos da nossa sociedade. 
Todos desejam a criação e a 
instalação do nosso Tribunal 
Regional do Trabalho, não só 
os trabalhadores, como os 
empresários, os advogados 
especialmente os advogados 
trabalhistas o Ministério 
Público, enfim, todos desejam 
ver. o mais breve possivel, 
criado esse Tribunal Regional . 

O Piauí. como se sabe, vai do 
litoral até o Planalto Central 
e não tem as facilidades de 
transporte que já existem nos 
chamados estados desenvolvi
dos. 

Por outro lado. o tribunal 
que nos serve tem sede em São 
Luis e, assim, atende às _duas 
unidades da Federação: o Mara
nhão e o Piauí. Para ficarmos, 
Sr. Presidente, rigorosamente 
de acordo com a vontade da 
Constituição. que traduziu a 
vontade dos Srs. Constituintes 
num dado momento da nossa His
tória, renovo aqui esse apelo. 

o Senado Federal tem votado 
todos os projetes de inlciati
va do Tribunal Superior do 
Trabalho referentes a criação 
de Tribunal Regional. E temos 
aqui, no senado. sr. Presiden
te, com boa vontade. aprovado 
as indicações feitas pelo Se
nhor Presidente da República. 
não só para o Supremo Tribunal 
Federal como também para os 
Tribunais Superiores. 

Espero, em nome do povo do 
meu estado, que o Piauí seja 
também lembrado e que aqui 
chegue. com a brevidade possi
vel, a mensagem referente à 
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criação do Tribunal Regional 
do Trabalho do Piauf. 

Estou certo de que a Câmara 
dos Deputados aprovará o pro
jeto com a brevidade 
necessária e nós, aQui, no,se
nado, teremos o prazer de tam
bém aprová-lo, como já temos 
feito, em outras oportuniOa
des, com relação a projetas 
idênticos. 

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

O SR: PRESIDENTE (Mendes Ca
nale) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevi
des. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMOB -
CE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, durante esta 
semana. foram vários os sena
dores da região Nordeste que 
ocuparam a tribuna da Casa 
para se reportar à perspectiva 
cogitada pelo Governo de pro
mover a extinção do Finar. 
considerado como um mecanismo 
de fomento indispensável à a
celeração de desenvolvimento 
regional. 

Eu mesmo, em pronunciamento 
que fiz segunda-feira. secun
dado posteriormente pelos no
bres Senadores Mansueto de La
vor. Afonso Sancho, Cid Sab6ia 
de Carvalho e, ontem. pelo Se
nador ~cão Lobo, discutimos 
essa questão, reclamando. em 
nome do interesse de 42 mil
hões de brasileiros~ que se 
garantisse a preservação do 
Finar e que a ele fossem des
tinados os recursos indispen
sáveis ao cumprimento dos seus 
objetivos institucionais. 

Hoje. Sr. Presidente. ocupo a 
tribuna do Senado Federal para 
transmitir a apreensão que do
mina as lideranças politicas. 
empresariais e comunitárias d~ 
nossa região, em razão de uma 
anunciada decisão 

1
da Rede 

Ferroviária Federal S.A. de 
promover a desativação de 
trens no Nordeste, o que tra
ria prejuízos incalculáveis ao 
nosso desenvolvimento econômi
co-social. 

Ao ser anunciado esse propó
sito, todas as autoridades ce
arenses se ergueram e, entre 
elas, o Governador em exercí
cio, Pinheiro Landim, tentando 
impedir que venha a se consu
mar esse ato reconhecidamente 
atentatório às nossas expecta
tivas de crescimento e de pro
gresso soci.al. 

O G~vernador Pinheiro Landim, 
em entrevista concedida à im
prensa, observou que. como de
putado federal eleito. vai lu
tar. juntamente com outros 
parlamentares, para que o 

transporte de cargas por fer
rovias seja mantido, e que 
volte a funcionar o segmento 
de transporte de passageiros, 
já totalmente desativado. 

Recordo-me, neste instante, 
Sr. Presidente, em relação a 
essa t~ática, de que ainda no 
meu primeiro mandato de sena
dor, nesta Casa, como repre
sentante do povo cearense. 
tive ocasião de convocar para 
a Comissão de Transportes, que 
então existia na estrutura de 
Comissões Permanentes do Sena
do. o então Mi.nistro dos 
Transportes, Genera1 Dirceu 
Nogueira, para que S. Ex~ nos 
oferecesse explicações convin
centes sobre a decisão daquela 
pasta de ~ suprimir ramais 
ferroviários no Nordeste, um 
deles o ramal Sobral-camocim. 
de interesse vital para a zona 
norte de meu estado. 

Foram infrutiferos os apelos. 
os esforços que despendemos 
junto ao então titular da Pas
ta dos Transportes e ao prõ
prio Presidente da República, 
mas aquela decisão governamen
tal assumiu características 
irreversíveis. suprimindo o 
ramal ferroviário que vinha 
permitindo o escoamento de 
parte da produção cearense 
pelo porto de Camoctm. 

E agora, Sr. Presidente. há 
uma nova decisão da Rede 
Ferroviária Federal na iminên
cia de ser concretizada, que 
vai causar preJufzos igualmen
te imensos a varias estados da 
região que represento nesta 
Casa. 

O Sr. João Nascimento - Nobre 
Senador Mauro Benevides. v. 
Exa me concede um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES 
-Concedo o aparte ao eminente 
Senador ~oão Nascimento. 

O Sr. João Nascimento - No
bre Senador, às vezes ficq"sem 
acreditar no que está aconte
cendo com a no~sa região. Hoje 
sou Um Senadof ocupando esta 
cadeira por Alagoas, tive a 
honra de ser Secretário de Es
tado do então "Governador de 
Alagoas ·Fernando Collor de 
Mello. Não posso acreditar que 
o Nordeste esteja passando por 
tantas dificuldades. sabendo 
dos compromissos que o Presi
dente da República tem para 
com a nossa região, saOendo. 
que foi um homem que governou 
um estado nordestino. e saben
do que Sua Excelência sabe das 
condições eor que passa toda 
aquela regiao, por todos os 
nossos estados. Tenho acompa
nhado. nestas duas últimas se
manas, nesta Casa, os debates 
com relação à extinção ·do 
Finar. Nao posso aceitar, em 
hipótese alguma - toda a Ban
cada nordestina. como outros 
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Companheiros de outros esta
dos, tem-se solidarizado co
nosco -. que o Nordeste seja 
discriminado dentro de um Go
verno que tem um nçrdestino à 
frente da Nação. E impossfve1 
aceitar, ouvir e ler os 
comentários. na imprensa, so
bre o que querem fazer com a 
reiião nordestina. Agora, V. 
Ex traz mais uma noticia pu
blicada pela imprensa que eu 
não aceito, é inadmissível que 
isso possa acontecer. Ora. se 
sabemos que este é um meio de 
transporte que tem dado resul
tados excelentes em outros 
países, em outras reQiões, i
magine na nossa reg1ão, que 
tem dificuldades terríveis 
para o escoamento dos seus 
produtos. Então. fica aqui não 
só o meu protesto como, acim~ 
de tudo

1 
a minha solidariedade 

a v. Ex Devemos estar juntos. 
toda a Bancada do Nordeste, e 
crefo que junto a nós esta 
casa deverã ficar também. Fi
ca, aqui. portanto, nobre Se
nador Mauro Benevides. o pro
testo de um alagoano e. acima 
de tudo. de um nordestino que 
quer ver não extintos os nos
sos programas, mas, ao 
contrário, que se criem novos 
programas para o desenvolvi
mento de nossa região. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Mui
to grato a V. Ex~ por esta so
lidariedade, que expressa as 
reivindicações do Nordeste. 
sobretudo a preservação daqui
lo que já representou, ao lon
go do tempo. uma conquista da 
nossa região. V. Ex~ disse 
muito bem, é com estarrecimen
to - e eu acrescento com per
plexidade - que acompanhamos 
essas notícias, guerreamo-las. 
combatemos as versões e nos 
iremos posicionar veementemen
te contra a perspectiva de 
concretização desses ates que 
significam a nu1ificação de 
tudo aquilo que até hoje tem 
representado aspiração legíti
ma da nossa região. Em relação 
ao Finor, não teria sentido 
que se efetivasse a extinção 
pura e simples dessa política 
de incentivos. sabido que é 
francamente carente aquela 
faixa do território brasilei
ro. 

A desativação de trens na re
gião nordestina matéria divul
gada no jornal do eminente Se
nador Afonso Sancho e em ou
tros veículos de comunicação 
social do estado - é um assun
to que tem indignado a opinião 
pública do Ceará e, ao que 
sei, do Nordeste. Essa dessa
tivação de trens. segundo o 
registro da imprensa, na pala
vra de um dos diretores da 
RFFSA, va1 atingir outros es
tados da região. 

Diz aqui o registro da im
prensa: 
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do Ceara, (SR 11) seria re
almente desativada. José 
Antônio disse que a idéia 
inicial é fechar as linhas 
(regionais) que dão 
prejuízo. o ceará. no Nor
deste- afirma- parece ser 
uma ilha, pois. apesar de 
não mais receber recursos 
federais (normalização 
eontábi1) conseiue viver de 
sua· arrecadaçao própria, 
gerada pelo transporte de 
cargas. Enquanto isso, as 
regionais de Recife. (SR 
01J; Salvador. (SR 07); de 
São Luis (SR 12) e de Cam
pos (Rio de ~aneiro) dão 
grandes prejuízos, aSsim 
como algumas linhas da RS 
6. no Rio Grande do Sul.u 

Ora~ são outros estados nor
destinos ~ambém incluídos nes
sa fúria de sustação,de desa
tivação de trens anunc~ada 
pela Receita Federal. sob a 
alegação de que o Governo Te
deral não tem repassado os re
cursos indispensáveis à norma
lização contábil da Rede 
Ferrov.iária Federal. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Da! a 
direção da RFFSA buscar essa 
solução, que. no entender dos 
seus dirigentes. objetiva e
quilibrar orça~entariamente 
essa empresa do Governo 
federal. Acredito que V. Ex4 , 
conterrrãneo do Presidente da 
Repúb11ca~ e com acesso ao 
Chefe da Nação, não se negará 
de levar a Sua Excelência o 
nosso protesto enérgico, vee
mente e até patético. Não te
ria sentido viéssemos a aqui
escer, a concordar ou até nos 
omitir diante do anúncio dessa 
provável e absurda medida que 
seria adotada pelo Governo 
federa 1 • 

O Sr. Afonso Sancho 
Permite-me V. Ex~ um apart~? 

o Sr. Chagas Rodrigues 
Concede-me v. Exa um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Con
cedo, primei~amente o aparte 
ao eminente Senador Afonso 
Sancho. Logo após ouvirei o 
ilustre representante do Pi
auí. 

O Sr. Afonso Sancho - Sena
dor Mauro Benevides, se o Te
chamento dessas estradas re
gionais se consumar. estarão 
cometendo um verdadeiro crime; 
fala-se tanto em transporte 
caro~ e o trans~orte mais ba
rato é o ferroviário. Por que 
não se pensa, ao invés de pura 
e simplesmente baixar-se uma 
medida simplista de suspensão 
ou de fechamento. efu examinar 
o assunto em profundidade, com 
quem tem interesse. como as 
entidades empresariais. ou até 
mesmo arrendar essas redes 
para as empresas tomarem con-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) sabado 27 

ta? 56 há preJUl%0 quando na 
mão do Governo. porque na mão 
do Governo tudo dá prejufzo. 
Não conheço nenhuma empresa 
nessa situação que não esteja 
se~do subsidi~da maciçamente, 
que dê lucro. E um verdadeiro 
absurdo. Temos que protestar 
com mais energia, mais pateti
camente do que V. Ex4 falou. 
Não se pode compreender uma 
atitude dessas, principalmente 
na região Nordeste. Na região 
Sul eles têm outros meios. mas 
na região Nordeste as redes 
ferroviárias ajudam no trans
porte dos produtos. fazem cir
cular a riqueza quando chega o 
perfodo de safra. Quando li 
essa notfcia, fiquei surpreso,' 
mas às vezes a imprensa diz 
certas coisas que não corres
pondem à verdade. Estou via
jando hoje para Fortaleza e 
vou intelrar-me do assunto, 
para segunda-feira tomar a li
berdade de fazer um pronuncia
mento. mas neste 'momento já 
faço este alerta. Como sempre, 
v. ExA está atento aos proble
mas do nosso estado e do 
Nordeste. 

O SR. MAURO BENEVIDES Mui
to ~rato a.V. Ex~ eminente Se
nador Afonso Sancho. 

Realmente. até qualifiquei o 
apelo de patético. Acho aue 
deveremos ir à última instân
cia, no caso ao próprio Presi
dente da República. 

A minha intenção, hoje, de
pois da manifestação solidária 
do ilustre representante de 
Alagoas. de v. Exa e. proxima
mente. do ilustre representan
te do Piauf, talvez fosse a 
const1tuição de uma Comissão 
nossa. de senadores, para des
locarmoS até o secretário de 
Transportes, Dr. José Henrique 
de Amorim, e fazermos ver a 
ele a nossa perp1exidade e, 
mais do que isso. a nossa in
dignação diante dessa perspec
tiva de se promover a desati
vaçãó de trens na região Nor
deste. 

Que o Governo federal busque 
outras alternativas que signi
fiquem o soerguimento finan
ceiro da RFFSA, nunca estimu
lar essa drástica solução. 
como v. Exa destacou, simplis
ta. de suprimir a circulação 
de trens e com isso gerar uma 
situação extremamente desfavo
rável para o escoamento da 
produção nesse área do terri
tório brasileiro. 

Lembro-me -V. Exa ainda não 
estava nesta Casa - que. como 
presidente de uma das mais 
conceituadas entidades clas
sistas do Ceará. a Facic. V. 
Ex4 ofereceu-me, eu.já no e
xercfcio do primeiro mandato 
senatorial. uma gama imensa de 
dados e de informações que pu
dessem, naquela ocasião, v1a-

bilizar o ramal Sobra1-camo
cim. que V. ExA conhece muito 
bem, porque é um homem da zona 
nqrte do estado. Mesmo assim, 
nos movimentamos. Não houve 
omissão da representação polf
tica, mas o Governo. assumiu 
uma gostura intolerante, ln
flexível, naquela ocasião. e 
extingui o ramal ferroviário 
Sobral-camocim. gerando conse
qüências desastrosas para o 
precário. mas~ de qualquer 
forma, importante desenvolvi
mento económico. 

O Sr. Afonso Sancho - Também 
o ramal Forta1eza-Maransuape, 
que fazia o transporte da po
pulação ... 

O SR. MAURO BENEVIDES -
Transporte de massa, ligando 
todos os dias aquelas cidades. 
porque duas vezes por dia o 
trem vinha de Maranguape. ao 
meio-dia, e retornava ... 

O Sr. Afonso Sancho- Exato. 

O SR. MAURO BENEVIDES -.Foi 
um prejufzo para nós. 

O Sr. Afonso Sancho - Um 
grande prejuízo! Agora. estão 
falando num metrô de Maracanaú 
para Fortaleza. Para se gastar 
dinheiro é fácil, mas para se 
aproveitar o que existe é. um 
pouco mais diffcil. 

O Sr. Oziel carneiro 
Permite-me v. exA um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Vou 
conceder o aparte ao Senador 
Chagas Rodrigues~ que já me 
havia solicitado. e. logo em 
seguida, ao Senador Oziel Car
neiro. 

o Sr. Chagas Rodrigues - No
bre Senador Mauro Benevides. 
v. ExA, uma vez mais, ocupa a 
tribuna do Senado Federal para 
tratar de relevantes assuntos 
relacionados ao desenvolvimen
to da Região Nordestina. Todos 
nós queremos corridir o que 
estiver errado. 

o Sr. Chagas Rodrigues - To
d2s n6s queremos a revitaliza
çao da sudene. todos nós que
remos a racionalização da a
gência de desenvo1v1mento. Não 
aceitamos também a extinção, 
com disse ·V....... Ex4 • pura. e sim
ples. do Finor. O que Queremos 
é redirecioná-lo, para que ele 
produza. da melhor maneira 
possível. os seus benéficos 
efeitos, concorrendo para o 
desenvolvimento econômico-so
cfa1 da região a que ambos es
tamos ligados. Falando sobre o 
Nordeste, V. Ex4 mencionou 
também o problema dos trans
portes. Já houve um governo no 
nosso País que se alicerçou 
justamente no binõmo energia e 
transporte, o Governo do Pre
sidente Juscelino Kubitschek. 
E outro, antes, ligado à Repú-
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blica -Velha., dizia que 
"governar era construi r 
estradas"- Nobre Senador, to
das as nações desenvolvidas 
deram uma atenção especial ao 
transporte ferroviário, prin
cipalmente porque o transporte 
rodoviário exige petróleo. No 
nosso caso. até certo ponto já 
desenvolvemos o Proálcool. mas 
o petróleo está-se exaurindo. 
Então. temos é que caminhar 
também para o transporte fer
roviário. 

Oesativar ferrovias considero 
um crime. principalmente neste 
momento em que o mundo está 
até ameaçado por mais um con
flito que todos desejamos não 
venha a ocorrer, porque defen
demos a eaz entre as nações. a 
cooperaçao entre os povos, o 
respeito à ~utodeterminação de 
todos os pa 1.ses . De modo que 
V. Exa tem nossa solidarieda
de. No Piauf está desatiVada a 
no·ssa 'ferrovia de L.uis Correi
a~ do litoral atê Campo Maior 
e de lá a Teresina, com a fer
rovia que vem do Ceará e chega 
a São Luis. O Nordeste todo 
precisa ter o seu sistema 
ferroviário ativado~ desenvol
vido. racionalizado. As dis
torções devem ser superadas. 
Devemos curar as doenças e não 
matar o doente. Eu gostaria de 
dizer que as distorções no 
Brasil existem tanto na ini
ciativa pública. nas empresas 
púb1 icas, como na i.niciativa 
privada. Ainda hoje o ~ornal 
de Brasília diz que, na Capi
tal da República. 4,4 milhões 
de cruzei~os é o preço de um 
parto, pois aqui, uma casa de 
saúde~ não quero mencionar o 
nome- cobrou 41,5 mil dóla
res. 4,4 milhões de cruzeiros 
por um parto. Isso na inicia
tiva privada. Então~ -veja v. 
Ex~ que as distorções. todas 
elas. precisam ser combatidas. 
não apenas as da iniciativa 
pública. como também as da i
niciativa privada. Ainda agora 
a ilustre Ministra Zélia Car
doso de Mello está desenvol
vendo uma campanha, que nós 
aplaudimos. para cOmbater os 
cartéis. os oligopólios. para 
combater essas prátiCas que 
atentam contra a economia de 
mercado. atentam contra a con
corrência, a alma do sistema 
capitalista e que levam apre
ços exorbitantes. V. Ex~ tem a 
nossa solidariedade. Estamos 
contra as distorções. combate
mos as más admin1strações, mas 
não podemos permitir que o 
Nordeste fique sem a sua agên
cia de financiamento, e a1nda 
privado de seu sistema ferro
viário. v. Exa tem nossa soli
da r 'i edade . 

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre 
Senador Chagas Rodrigues, os 
meus agradecimentos por essa 
solidar1edade tão decidida e 
tão enfática, na· defesa dos 
interesses da nossa região. Se 

na sessão de ontem nos 
movimentávamos para garantir a 
preservação do Finor, hoje re
clamamos contra essa perspec
tiva de desativação de trens 
na nossa região. O pronuncia
mento de V. Ex 4 se soma aos 
dos eminentes Senadores João 
Nascimento. de A1agoas. Afonso 
Sanchoy do Ceará e ao do Sena
dor Oziel Carneiro. que me 
aRarteará ãgora. expondo tam
bém o seu ponto de vista e 
trazendo. como homem do Norte. 
a sua colaboração. pa~a que se 
garanta a manutenção no siste
ma Terroviário na região nor
destina. 

Concedo o aparte ao nobre Se
nador Oziel Carneiro. 

O Sr. Oziel Carneiro - Nobre 
Senador Mau~o Benevldes. nós 
do Pará já vivemos o drama do 
fechamento de ferrovias nos 
idos de 1964. Até hoje, a po
pulação do Pará. principalmen
te da região conhecida como 
bragantina, lamenta o ocorri
do. Isso foi. na época. uma 
r-!"~c:o,.,f!éncia da mesma tese que 

~resentado por V. 
é. :l~.· .... o agora. o tal défi-
c·, operaci ona 1 da empresa 
pública. No meu ponto de vis
ta. antes de se fechar qual
quer empresa pública. desde 
que ela preste um beneficio à 
população, deve ser feito um 
exame a priori se ela é defi
citária por ineficiência admi
nistrativa, se e deficitária 
por equipamento obsoleto e se 
não está realmente correspon
dendo.aos objetivos para os 
quais foi instalada. Quando o 
então Ministro dos Transportes 
General Juarez Távora. de sau
dosa memória. determinou o 'fc 
chamento de ramais de ferro
vias deficitárias. nós. que 
militávamos na imprensa para
ense. lamentamos o fato. Temos 
certeza de que no episódio que 
está sendo anunciado pelo jor
nal da terra do senador - e 
não apenas neste caso, mas em 
outros também - o Governo deve 
procurar. primei~o. definir as 
razões do déficit e. depois, 
mesmo que seja deficitário, 
deve examinar se o prejuízo 
social ~ue com o fechamento 
daquela estrada vai ocorr~r 
não será maior que o déficit 
financeiro que apresenta na 
conta de lucros e perdas da 
empresa. V. Ex 4 tem a minha 
solidariedade. Nós no Pará já 
vivemos esse drama e até hoje 
lamentamos. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito 
grato a V. Ex 4 • eminente Sena
dor Oziel Carneiro. pela sua 
lúcida intervenção, trazendo 
ao conhecimento da Casa a si
tua9ão que foi vivenciada pela 
reg1ão bragantina. no Estado 
do Pará. quando, em 1964, ali 
se desativou ramal ferroviário 
de importância significativa. 
do ponto de vista econOmico-
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social. para aquela região. 
Devemo-nos acautelar. desde 
agora. diante dessa perspecti
va de se atingir as ferrovias 
nordestinas. 

Vamos sanear a RFFSA. como 
deseja a sua atual diretoria. 
mas sem que isso represente a 
supressão desses trechos que 
são de real magnitude para 
nosso desenvolvimento e o bem
estar social de nossa gente. 
Temos certeza de que teremos o 
apoio do Norte nessa defesa 
que começamos a ensaiar neste 
instante e que haverá de ter 
seqQéncia, não apenas pe1a ma
nifestação da tribuna, Sr. 
Presidente Pompeu de Sousa. 
Todas essas mani'festações ou
vidas na manhã de hoje refor
çam o ponto de vista de que 
devemos lutar junto ao 
Secretário de Transportes. Dr. 
José Henrique de Amorim, jun
to. se 'for o caso. ao próprio 
Presidente da República~ como 
sugeriu o Senador João Nasci
mento. e. enfim. aos escalões 
governamentais .. para que se 
preserve a movimentação ferro
viária na região Nordeste. 

o Sr. Antônio Luiz Maya -
Permite-me V. Ex4 um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Com 
prazer ouço V. Ex~ 

O Sr. Antônio Luiz Maya -
Também solidarizo-me com V. 
Exa, sobretudo quando faz uso 
da tribuna do Senado para de
fender interesses da maior re
levância para a região que re
presenta nesta Casa.·o Nordes
te. As ferrovias dessa região 
não devem ser desativadas. Se 
existem problemas com referên
cia à manutenção desse servi
ço, que esses problemas sejam 
solucionados. Talvez sejam 
problemas de natureza gerenci
a1. A ferrovia talvez seja a 
melhor alternativa para o 
transporte de carga pesada em 
toda região nordestina, como, 
de resto. no País inteiro. 
Sabe v. Ex~ que a aspiração do 
meu estado, quando de sua 
criação. era a Ferrovia Norte
Sul. que estava sendo implan
tada na época. O Tocantins ti
nha nessa ferrovia a sua maior 
esperança. pOrque o meu estado 
é uma fronteira de produção de 
Qrãos. e o mercado consumidor 
e o Nordeste .. A Norte-Sul es
coaria a produção de Tocantins 
em transporte bem mais barato 
para o Nordeste~ para um mer
cado consumidor certo, como 
também para os portos de ex
portação. como São Luís. por 
exemplo. Infelizmente, vemos 
que a construção dessa Ferro
via foi paralisada praticamen
te. Os pilares da ponte em 
construção. no Estado do To
cantins. estão já implantados 
sob o lei to do rio e. infeliz
mente. não há possibilidades 
de, agora. ter continuidade 
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iSa obra~ porque nem recursos 
<is~em para essa finalidade. 
~ssa crise de hoje. a melhor 
lternativa é a ferrovia. Ela 
arateia e facilita o trans
orte. sobretudo na região de 
. Ex•, onde já existe uma 
ede que necessita ser bem 
-onservada. Que os prob 1 emas 
terenciais sejam solucionados. 
.stou de pleno 1cordo com os 
11 zeres de V. Ex Por 1 sso, 
3olidarizo-me com v. ExA e es
>ero que também mais tarde se 
~epense na continuidade do 
trabalho de implantação da 
=errovia Norte-Sul. a grande 
esperança do meu estado. que 
tem todas as caracteristicas 
de um estado do Norte e do 
NordeSte. Parabéns. nobre Se
nador. pela voz que levanta. 
aqui. em favor ao ·seu povo e 
em favor das soluções mais 
condizentes com a realidade de 
~oje, como é o caso da solução 
dos ~rob1emas da Rede 
Ferroviária no No~deste. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Tes
temunho a V. Ex4 , nob~e Sena
dor Antônio Luiz Maya~ o meu 
reconhecimento por esse apar
te, recheado de informações 
claras e precisas. ~uando a~ui 
discutimos essa desativação 
dos trens do Nordeste. 

Como homem de outra região~ 
do Estado do Tocantins, tem V. 
ExA a sensibilidade de trazer, 
com a sua voz. um apoio, uma 
solidariedade que, neste ins
tante, são rea1mente valiosos, 
~ara ~ue prossigamos nessa lu
ta Que agora se inicia e obs
taculi~emos essa pretendida 
medida ~ue a Rede Ferroviária 
Federal pretende adotar em re
lação ao Nordeste, em nome de 
uma imediata norma1ização con
tãbi 1 • 

A movimentação se faz hoje, 
no Ceará, pela voz do próprio 
Governador em exercicio. ~ue é 
o Presidente da Assembléia Le
gislativa, Deputado Pinhei~o 
Landim. eleito para a Câma~a 
dos D~utados. e pelos Deputa
dos Lúcio Alcântara e Ubiratan 
Aguiar. 

A Assembléia Legislativa do 
Ceará, pela quase unanimidade 
dos deputados presentes à ses
são de anteontem, enfim é o 
Ceará que se ergue, que se le
vanta para dizer ao Governo 
Tederal que não é possfvel, 
neste momento, quando se agu
diza a crise do Golfo Pérsico, 
com desdobramentos imprev1si
veis para o transporte rodovi
ário do mundo inteiro, espe
cialmente para paises ainda 
com deficiência de produção de 
~etróleo, que, agora. exata
mente neste momento, se anun
cie a desativação de trens no 
Nordeste. Portanto, muito gra
to pela intervenção de v. ExA 
Estou certo de que o Ministro 
da Infra-Estrutura Ozires Sil-
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va e o Secretário de Transpor
tes, engenheiro José Henrique 
Amorim, haverão de ter sensi
bilidade bastante para deses
timular essa proposta que a
tenta contra os anseios de de
senvolvimento económico e de 
bem-estar socia1 dessa faixa 
do Território brasileiro. 

Sr. Presidente, fica regis
trada, portanto, a~ui, essa 
manifestação solidária de to
dos os Srs. Senadores que, na 
manhã de hoje, estão presentes 
neste plenário. O próprio Se
nador Mário Maia, com quem 
conversei no início desta ses
são, estranhou Que. nesta ho
ra, o Governo federal COQite 
de uma medida que não-se ajus
ta à realidade do momento que 
estamos vivendo no mundo in
teiro. 

Parece que querem isolar o 
Nordeste de um contexto rea
lfstico que preocupa, que a
tormenta toda a humanidade, 
naturalmente conduzindo a pre
valência do sistema rodoviário 
sobre o sistema ferroviário, 
que é indiscutivelmente mais 
barato e que oferece mais a
cessibi1idade à massa que se 
locomove por trens. no caso, 
da RFFSA. 

Portanto. a nossa manifesta
ção neste instante é ainda de 
apelo, porque a medida, feliz
mente não se concretizou. Es
peramos que el~ não se efet1-
ve. 1 

Apelamos ao Secretário de 
Transportes; ao Ministro da 
Infra-Estrutura, Ozires Silva, 
e ao próprio Presidente Fer
nando Collor, que retorna hoje 
ao País. no sentido de que es
tas autoridades não permitam a 
co~creti%ação dessa idéia ne
fasta ~ivulgada pela imprensa 
do meu estado, louvada em de
clarações de dirigentes da 
Rede Ferroviária Federal S. A. 
(M~i to bem!) 

E~a o que ~inha a dizer, Sr. 
Presidente. (Muito bem!) 

Du~ante o discurso do Sr. 
Mau~o Benevides, o Sr. Men-, 
des Canale, 1~ Secretário, 
deixa a caaetra da p~esf
dêncfa, que é ocupada pelo 
Sr. Pompeu de Souza. 3Q Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompe~ de 
Souza) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (POT-AC. 
Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revi são do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. em 
verdade, esta sessão parece 
dedicada à defesa dos interes
ses do Brasil, porque mais de 
dois terços do território na
cional estão sendo discutidos 
agora, neste momento, pelos 

representantes do Nordeste e, 
agora, por um representante do 
Norte. Em verdade, como o no
bre Senador Mauro Benevides 
acaba de afirmar. estivemos 
conversando anteriormente so
bre os prob1emas de transporte 
das duas regiões e o ~uanto é 
importante a manutenção da ma
lha ferroviária nessas reg
iões, muito precária ainda, 
mas um meio de transporte efi
ciente e barato. como acentu
ou, no seu aparte, o nobre Se
nador Afonso Sancho. E compa
rávamos o descaso que o Poder 
Central tem dado a outro meio 
de transporte, não ferroviá
rio. as vias fluviais. o 
trans~orte fluvial da Amazônia 
está completamente defasado e 
desamparado do interesse 
central. 

ora. Sr. Presidente, a natu
reza dotou a grande regrão 
Norte~ a Amazônia, de um ver
dadeiro mar doce, o chamado 
"mar dulce" dos descobridores, 
das Entradas e Bandeiras do 
Amazonas. Aquela calha máter, 
que recolhe todas as águas do 
norte, dos afluentes. de seus 
tributários do sul e do norte. 
constitui-se verdadeiramente 
um prolongamento do oceano, 
além da fronteira ocidental do 
Brasil, até Iquitos, no Peru, 
oferecendo navegação ampla pa
ra os navios de médio e até 
grande porte, levando mercado
rias para aquelas áreas. 

Conversávamos acerca da ne
cessidade de uma integração 
dos meios de transportes. flu
vial e rodoviário. aproveitan
do os rios como um meio de co
municação de longo curso, e as 
colonizações ao longo dos ri
os, com estradas de penetração 
de pequenas distâncias. até 
200 quilómetros, a partir das 
margens dos rios. 

Falávamos. também, da neces
sidade de uma reformulação do, 
processo de estimules fiscais 
das regiões Nordeste e Norte, 
mas jamais extinguir esses ór
gãos necessários, porque. se 
algo está ocorrendo de irregu
lar. não é pela filosofia, e 
sim pelo seu mau gerenciamen
to, pelas distorções havidas 
nessas providências, que foram 
salutares, quando o Congresso 
Nacional, através das duas Ca
sas. aprovou as leis de estí
mulos fiscais para essas re
giões, principalmente subde
senvolvidas. que inicialmente 
foram os incentivos dados ao 
Nordeste e ao Norte. 

Quanto ao Norte, realmente 
houve grandes distorções. Fo
ram dados financiamentos para 
o desenvolvimento da aQropecu
ária. da agroindúst~la e da 
exploração das riquezas da A
mazónia, que muitas vezes? ao 
invés da finalidade de desen-
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volvimento, tiveram fins espe
culativos. 

Granoes empresas valeram~se 
desses incentivos para comprar 
grandes extensões de terra. 
não com o objetivo, de 
desenvolvê-las, de promover o 
desenvolvimento social e eco
nõmico das populações diver
sas, pelos adentrados amazôni
cos, mas desviando esses re
cursos para outros objet1vos. 
Isto ocorreu no Acre, onde 
empresários do sul. chamados 
genericamente de paulistas
coitado dos ~au11stas, a maio
ria deles nem paulistas eram, 
mas eram chamados de paulis
tas, porque alguns paulistas 
foram pioneiros na compra· de 
grandes extensões de terras 
com seringais nativos, para 
transformá-las em campos de 
pastagem.-. esses empresários 
adquiriram grandes extensões 
de terra, e verificaram, de
pois. que estavam com uma fa
bulosa riqueza nas mãos, par
qué compravam essas terras a 
preços irrisórios. o seringa
lista. então, vendia a produ
ção da borracha. vendia as co
locações. as chamadas "pernas" 
de estradas as árvores que 
produziam látex, e não a ex
tensão de terra onde estavam 
dispersas essas árvores com 
que a natureza dotou a Amazô
nia. essa riqueza fabulosa 
chamada "ouro branco" ou 11 ouro 
negro", porque a borracha se 
torna enegrecida depois de 
curtida. 

Pois bem, os empresários des
cobriram que tinham feito um 
excelente negócio, e começaram 
a revender essas terras por 
preços fabulosos. princ1pa1-
mente as terras mais próximas 
das periferias das caºitais 
das cidades, dos municípios. 
Portanto, houve uma distorção. 
que deve ser reparada. 

Entretanto, não desejamos a 
extinção desses órgãos. porque 
eles têm, filosoficamente. uma 
atividade proveitosa para as 
regiõs tanto do Nordeste como 
do Norte. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res. aproveitando esta apré
ciação genérica do fato, faze
mos, agora. uma solicitação 
aos órgãos competentes. prin
cipalmente à Ministra da Eco
nomia. Fazenda e Planejamento, 
no sentido de que dêem atenção 
às reiteradas vezes que fala
mos aqui, desta tribuna, a 
respeito da produ~ão da borra
cha, nativa que é ainda um dos 
esteios fundamentais da econo
mia da Amazônia. principalmen
te do nosso Estado, o Acre. 
Estivemos mais uma vez, talvez 
pela terceira vez. no Ministé
rio da Economia. Fazenda e 
Planejamento e fomos muito bem 
recebidos. de maneira cortês e 
elegante, pelo Secretário da 

-Economia. o Sr. úoão da Silva 
Maia, QUe. por sinal, tem Maia 
no nome e. sendo do Nordeste, 
provavelmente é da mesma li
nhagem familiar, e terminamos 
sendo pa~entes. Devido a essa 
afinidade familiar, procurando 
estreitar os laços de amizade, 
de contatos de interesses so
cial e politico para com a 
região~ Portanto, solicitamos 
de s. sA uma atenção maior 
para esta economia tão 
fundamental. E o Sr. ~oão da 
Silva Maia. há uns dois meses 
- e registramos isto no Senado 
-. prometeu-nos Tormar um gru-
po de trabalho. composto por 
elementos da cadeia produtiva 
da bor~acha na Amazônia. isto 
é. o seringueiro. o seringa
lista e o usineiro. juntamente 
com a cadeia de transforma9ão 
industrial dessa matérla
prima. os empresários da in
dústria de transformação da 
borracha, pneumáticos. artefa
tos de borracha etc .• para 
que, então, de uma vez por to
das. estude, em profundidade, 
a natureza social, económica e 
politica da nossa borracha, 
abrangendo a borracha já pro
duzida pelos serin·gais de cul
tivo, mas deixando uma posição 
fundamental, como que uma a
liança deste Governo com a A
mazónia. através de uma aten
ção maior à borracha nativa. 
que a natureza plantou no solo 
amazónico e que ainda tem um 
potencial muito grande para 
sua economia. Tanto assim que 
o meu estado ainda vive funda
mentalmente dela. A grande 
parcela de impostos recolhidos 
ainda é proveniente da produ
ção da borracha e da castanha. 
sendo Que a madeira começa a 
entrar na pauta de valores da 
exportação do Acre para outros 
estados e para o exterior. 

Foi-nos prometido, então, 
esse grupo de trabalho. mas, 
até o presente, não temos co
nhecimento de que ele se tenha 
Concretizado, uma vez que. re
cebemos recentemente em telex, 

e fi~emos seu registro aqui 
do Presidente da Associação de 
Produtos da Borracha Natural 
do Brasil, Sr. Armando Soares, 
através do qual se dirigia a 
várias autoridades da área e
conómica e ao Presidente da 
República. fazendo reclamações 
veementes e até criticas pelo 
descaso com que o Governo está 
encarando esse problema, tra
tando-o morosamente, até em 
prejuízo desse setor produti-. 
vo. quando as correções devi
das, em virtude. da inflação 
sobre o preço da borracha, não 
estariam sendo feitas de ma
neira criteriosa, justa e 
real. 

Outro fato importante é a ge
ografia da região Norte. En
gastada na situação astronómi
ca da terra. é completamente 
diferente da do Sul. Estamos 
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agora no meio da primavera. e 
logo estaremos entrando no ve
rão no Hemisfério Sul. isso do 
ponto de vista astronómico. No 
entanto, do ponto de vista 
prático e dos valores regio
nais. na Amazônia o que é ve
rão aqui para nós é chamado 
inverno lá, porque a estação 
não é medida pela temperatura, 
mas pela intensidade das 
chuvas. Então, quando chove 
mais, chama-se inverno; QuandQ 
chove menos, chama-se verão. E 
o contrário. Lá. o que é in
verno é verão, porque em j u
nho. guando estamos no inver
no., nao chove. se chama verão . 
Esse desencontro da natureza 
cria um fenômeno de comunica
ção. principalmente de trans
porte fundamental. Porque os 
rios, na época da safra, da 
coleta do látex, que se inicia 
em março e vai até outubro, 
com a estiagem os rios secam e 
o transporte é precário. Com 
isto. o abastecimento das fon
tes de produção da borracha 
nos seringais torna-se 
precário, porque as embarca
ções são de pequeno calado e 
não podem transportar o abas
tecimento necessário aos se
ringueiros nos adentrados dos 
seringais. O período ideal 
para isso é de outubro a 
fevereiro. 

Aproveitando essa situação 
geográfica e astronõmica que a 
natureza oferece, na prática, 
as pessoas encar~egadas da e
conomia e do flnanciamento 
para o custeio da borracha, 
financiamento que será libera
do pelos bancos, deveria o Mi
nistério da Economia, Fazenda 
e Planejamento imediatamente 
autorizar os bancos regionais 
- o BaAco da Amazônia, os Ban
cos dos Estados do Pará, do 
Amazonas e do Acre ~ junta
mente com o Banco do Brasil 
façam precocemente os créditos 
ou atendõm às solicitações de 
financiamento necessário, para 
que os encarregados, os usi
neiros e os seringalistas pos
sam comprar mantimento e apro
veitar as cheias dos rios, 
nesse período de novembro a 
janeiro. para abastecerem os 
seringais. Nessa época. pára
se o corte. a atividade de ex
tração da borracha, em virtude 
das chuvas serem diárias e 
torrenciais e prejudicar a 
faina da coleta do látex. 
Quando o seringueiro risca a 
árvore e embute a tijela para 
colher o leite, vem a chuva. 
que desce pelo caule, invade a 
tfjela. expulsa o leite e s6 
fica água. Esse fenômeno faz 
com que, na ~rática, o ser1n
QUeiro. a partir de novembro a 
Janeiro, pare o corte, a co
lheita do látex. 

Coincidentemente, nessa épo-
ca, também as castanheiras têm 
os seus frutos amadurecidos e 
os ouriços começam a cair. O 
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rigueiro pára a Taina do 
rte da borracha e vai ser 
nstanheiro. vai c01etar os 
rr-içcs ~Jara ex-trair as amên
'as. uma atividade.econõm1ca 
1mp1ementar do homem da 
cresta~ · 

l sr. oziel carneiro 
Permi~e-me v. Exa um aparte? 

' SR. MÁRIO MAIA - Fazemos 
ste apelo para que o qrupo de 
rabalho seja eonstitu1do ime
iatamente e leve em conside
ação a situação. primeiro, 
orrigindo o preço real e jus
o da borracha e. segundo. 
omplementarmente, fazendo que 
•S 'financiamentos se~am real i
:ados na época própr 1 a. e , as
.im, poder-se cumpri r com efi .. 
:iência a produção da borracha 
1ativa nos seringais da Amazô-
1ia. CIUe ainda é a melhor do 
1undo, pri nci pa hnente a do A
:re, chamada acre-fina. padrão 
3m comparação com as dama 1 s 
)Orrachas produzidas no mundo. 

Com muita sattsTação, conce
jeremos o aparte ao nobre Re
Jresentante do Pará. 

O Sr. OZiel carneiro - Nobre 
Senador Mário Maia, no momen
to. toda a Nação brasileira 
fala em preservação da 
Amazônia. Não da Amazônia, a 
desejamos preservada porém não 
intocada. Com a minha vivência 
na questão da borracha. por 
ter exercido a Presidência do 
Banco da Amazônia, dou inteira 
razão às ponderações que v. 
Exa tão bem está fazendo neste 
plenário. porque, inTelizmen
te, existe uma descontinuidade 
no Sistema Financeiro Nacional 
principalmente no sistema li
gado dire~amente bs atividades 
económicas na região 
Amazônica. Se se pretende pre
servar a Amazônia, quando se 
fala em corte de seringueira, 
as pessoas mais desavisadas 
podem pensar que estão abaten
do a árvore. Isso não ocorre. 
Isso só ocorria com uma 
árvore. que era o caucho. que 
já nem é mais explorado na 
Amazônia. Apenas a árvore é 
riscada e ali se coloca. como 
disse o nobre Senador~ o cole
ter do látex. Por nao cheQar 
no· momento oportuno, o créd1to 
do custeio tem dado mais pre
juízo ao País do que lucro. 
pelos cortes monetários. pelo 
aperto monetário que se faz. 
Ora, n6s que conhecemos a Ama
zônia. não tão bem como v. 
Ex4 ~ •• 

O SR. MÁRIO MAIA - Modéstia 
de V. Sxll 

o Sr. Ozlel carneiro- ... 
sabemos que, no caso do chama
do aviamento, que é a expres
são regional usada. seis meses 
antes. exatamente em função da 
navegabilidade dos rios. são 
comprados os mantimentos em 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;ão I!) Slibado '2:1 

Belém, em Manaus ou em outras 
cidades importantes da Região 
- como Rio Branco no Acre -, e 
são transportadoS na época das 
chuvas, exatam~nte quando não 
é feito o corte e a colheita 
da borracha, como bem disse v. 
Ex4 . E1ali ficam armazenados. 
para serem usados 4, 5. 6 me
ses depois na manutenção do 
seringueiro, que, sujeito a 
todas as doenças tropicais. 
maritém essa produção importan
te para ó Brasil. Então, é 
preciso que não se pare o que 
jâ vinha sendo feito. Quando 
presidia o Banco da Amazônia 
tenho certeza de ~ue funcionou 
perfeitamente o financiamento 
para a extração da borracha 
natural. Tanto funcionou que a 
produção. naquele periodo, su
biu de cerca de 23 mil para 28 
mil toneladas ano. Havia tam
bém na época a Sudhevea. com 
um trabalho agressivo de as~ 
sistência técnica e até de as
sistência $Oc-lal para o 
seringueiro. E preciso que as 
pessoas que não conhecem a Re
gião, que não estão familiari
zadas com os problemas pecu
liares à Amazônia não modifi
quem o que já vem sendo feito, 
embora com a intenção de me
lhorar. sem antes consultar os 
que. na área. vivem envolvidos 
no problema. Por outro lado, 
qualquer atividade económica 
na Amazônia, 'seja extrativa. 
vegetal, mineral ou de indus
trialização. tem um custo que 
costumamos chamar de custos 
amazônicos, porque tudo lá é 
mais caro, é mais dificil do 
que em ~ualguer re~1ão 
brasileira. V. ExA tem o meu 
apoio e o felicite por estar 
trazendo ao Senado Federal um 
problema da nossa região. que 
serve para mostrar ao ~esto do 
Brasil que a Amazônia precisa 
ser preservada. Ela tem que 
ser tocada em benefício dos 
brasileiros que ali vivem, e o 
resto do Brasil desenvolvido~ 
dô Brasil rico, deve colaborar 
e não lastimar as dificuldades 
que a Amazônia atravessa. 

O SR. MÁRIO MAIA 
-Agradecemos a V. Exa. Inse
rimos no nosso discurso as 
suas considerações de homem 
conhecedor desses problemas da 
economia amazónica uma vez que 
foi Presidente do Basa e sabe 
que este Banco foi criado em 
função. exatamente. da econo
mia da bo~r~cha, durante a Se
gunda Guerra Mundial. durante 
o esforçe de guerra, banco 
esse conhecido como o Banco da 
Borracha. que ainda é um es
teio fundamental dessa 
economia. Infelizmente. muitas 
vezes, enfrentamos essas difi
culdades. porque o próprio 
Banco não tem o aval 
necessário das autoridades 
maiores para financiar na hora 
precisa. como estamos acen
tuando, para que esse aviamen
to dos seringais, ~ue é o 

transporte dos utensflios e 
das mercadorias necessárias à 
sua manutenção. nesta frente 
avançada da economia, ocorra 
no tempo necessário. 

Então, levamos este apelo, 
estas considerações às autori
dades encarregadas da nossa 
economia, para que haja um me
lhor tratamento entre as 
várias Regiões do Pais, prin
c'i pa 1 mente as Regiões Norte e 
Nordeste. que têm sido. siste
maticamente. discriminadas 
pelo Poder Central nos vários 
Governos que se vêm sucedendo 
à frente da Nação. 

Temos estas preocupações. Sr. 
Presidente, porque verificamos 
que as empresas que manipulam 
a matéria-prima da borracha, a 
cada dia. desenvolvem técnicas 
mais modernas, com a implanta
ção de seringais de cultivo em 
outros Estados - como São Pau
lo, Espfr1to Santo, Bahia. 
Mato Grosso do Sul - e em ou
tras Regiões da Amazónia. com 
tecnologias mais modernas~ 
combatendo as doenças que~ na
turalmente. afetam mais inten
~amente naquela_ Região, e. 
desta forma, estao cada vez 
mais se desinteressando da 
borracha nativa. devido, real
mente. a seu custo social mui
to grande. 

Por outro lado, ainda há um 
aspecto que não é visto pelo 
imediatismo da indúst~ia. da
queles que se interessam pelo 
enriquecimento. cada ve; mai
or, das suas empresas. E que 
os chamados soldados da borra
cha, na época do esforço de 
guerra, em 1945, antes de se
rem soldados da borracha - de
nominados a essa época- já 
eram guardiões da frontei~a e 
da integ~idade terr1toria1 da 
Ama2ônia, porque eles, silen
ciosamente. constituídos de 
levas de nordestinos. se foram 
desde a metade do século pas
sado, 1850, e começaram a ha
bitar os adentrados daqueles 
rios: Juruá. Purus. Taraucá, 
Muru, Chamdlers. Todos aqueles 
afluentes e subafluentes da 
Amazônia foram integrados 
àquele território, assegurando 
para o Brasil aquelas 
fronteiras. Continuam ainda 
sendo os mesmos guardiões. são 
a força civil avançada da in
tegridade nacional. De modo 
que não se pode considerar pu
ramente, através do cifrão da 
economia do dinheiro, o custo 
da sobrevivência dessas popu
lações da Amazônia. Temos que 
ver a importância da sua exis
tência nesse território. a im
portância cívica e patriótica 
desses patrícios nossos, que 
estão espalhados por toda a 
Amazônia, com a sua presença 
sustentando a integridade 
nacional. 
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Portanto, a economia da bor
racha é fundamental, princi
palmente como um elemento de 
segurança naci ona 1 • Que se 
preserve a economia da borra
cha na Amazônia, se não pela 
sua importância, porque é cara 
realmente, é uma borracha de 
custo caro importada da 
Malásia, da Àsia, pela impor
tância muito maior, e que a
centuamos, da integridade de 
nossa grande região Norte. 

sr. Presidente, feitas estas 
considerações. reiteramos o 
apelo ao Ministério da Fazen
da, à Ministra da Economia, 
Fazenda e Planejamento e, 
principalmente, ao nosso con
terrâneo do Nordeste. sou do 
Acre, do Norte, mas os sulis
tas consideram que tudo é Nor
te da Sahia para cima. Nós. lá 
do Norte, fazemos distinção: 
Nordeste é uma coisa, e Nor~e 
é outra. Norte é do Pará para 
lá e parte também do 
Tocantins. 

Queremos que sejam leva~os 
com maior ser1edade - não digo 
com patriotismo, porque com 
patriotismo todos o levam- e 
maior atenção esses problemas 
aqui trazidos, dando uma defi
nição verdadeira e necessária 
à economia da borracha. colo
cando o preço justo para os 
seus custos. para o seringuei
ro. se serigalista e usineiro, 
e fazendo com que os financia
mentos e o custeio da produção 
ocorram em tempo hábil. para 
que a Amazônia, se não progre
dir em vir~ude desse mister, 
pelo menos continue integrada 
ao território nacional. atra
vés da presença patriótica 
desses soldados anônimos. 

O Sr. Amir Lando- Permite-me 
v. exa um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Ouço, com 
prazer, o aparte do nobre Se
nador Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando - Nobre Se
nador, V. ExA fere tema de 
suprema importância para a 
Amazônia. Tem-se falado por 
este Pafs afora e por tddos os 
Quadrantes do universo sobre a 
Amazônia, mas tem-se falado à 
distância, sem se conhecer a 
realidade do seringal, a rea
lidade do seringueiro, do sol
dado da borracha, desse mundo 
exótico que só quem vive na 
região tem autoridade para 
fazê-lo. Só quem efetivamente 
pesquisa e estuda os fenômenos 
dessa região pode dar um tes
temunho e, sobretudo, deitar 
receitas para a solução dos 
graves problemas que afetam a 
nossa região. O soldado da 
borracha e a at.ividade extra
tivista foram definltfvamente 
abandonados, por falta de uma 
política governamental. Só po
deríamos desenvolver essas a
tividades com todas as diver-

sidades próprias da região e 
dos problemas económicos que 
afetam este País com uma polí
tica séria, uma política sedi
mentada numa realidade atroz~ 
numa lógica tortuosa que se 
escreve ao longo das estradas 
de seringa que a sinuosidade 
leva a uma alvura do látex, a 
uma razão de ser da atividade. 
o desca~ pela Amazônia. por
que nos tratam como cidadãos 
de segunda classe, precisa a
cabar neste País. As dispari
dades regionais comprometem o 
sentido e o conceito de 
Federação. Nós. da Amazônia. 
que lá vivemos. que lá apren
demos a amar aquela terra. que 
lá aprendemos essa vfsão de um 
Brasil esquecido. de um Brasil 
sem voz, de um Brasil que me
rece da Pátria uma consider·a
ção~_ tes~emunAamos que aqueles 
brasileiros. aquelas sentine
las da Pátria garantiram uma 
parte maior do território na
cional para todos os 
brasileiros. E é isso que te
mos como crédito da Nação 
brasileira. Em Rondônia. nobre 
Senador. estamos tentando fa
zer uma colonização à custa de 
vidas e mais vidas, que são 
sacr i ficadas pe 1 o desamparo 
que a Nação tem ofertado em 
troca dessa tarefa hercúlea de 
dominar os trópicos úmidos. 
Não temos tecnologia e não a
ceitamos exatamente essa tec~ 
nologia que nos ditan1 do exte
rior, que nos ditam, sobretu
do~ no rastrc desse movimento 
ecológico, com que concordamos 
em parte, mas que tem feito 
grandes injustiças grandes im
propriedades contra a 
Amazônia. Por isso,' parabenizo 
V. Ex~ por ferir tema que mui
tas vezes tem sido esquecido. 
E hora de fazer a Amazônia 
chegar a Brasflia, é hor~ de 
desembocarmos os cursos diágua 
que banham a nossa terra com 
toda a força das cl1eias aqui, 
em Brasil ia, para dizer· que 
precisamos ser respeitados, 
que a Nação brasileira tem uma 
dívida a ser resgatada com o 
povo da Amazónia, com o serin
gal, com o seringueir9, cPm 
todos aqueles que la estao co-
1 ceando a sua v; da como ave 1 
para a grandeza do~ terri tórfo 
nacional. Farei coro com estes 
temas, com estes assuntos no 
momento opor.tuno, 'em situações 
mais apropriadas. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradece
mos a V. Ex a a 1 ntervenção, 
Senador Amir Lando. que. sendo 
um homem do Sul, mesmo assim 
tem uma vivência efetlva e 
prolongada na Amazônia Ociden
tal, com a sua presença efeti
va, com o seu trabalho, com a 
sua inteligência, nas terras 
de Rondônia. V. Exa fala com 
propriedade, pois é um ~1omem 
desses brasis múltiplos que 
temos. Homens do Sul e do Nor
te tr·abalham pela grandeza do 
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Brasil em qualquer parte que 
estejam. 

Nós nos deblocamos do Nordes
te para o ocidente do Brasil 
como foi a migração nordestina' 
naquela época, no fim do sécu
lo passado e no início deste 
século, para exatamente promo
ver o desenvolvimento da ri
queza da borracha. Agora, esse 
fluxo vem mais presente dos 
patrícios do Sul para aquelas 
regiões. a fim de promover o 
desenvolvimento. E nós· 
falávamos. nobre Senador Amir 
Lando, ainda há pouco, com a 
participação de outros compa
nheiros do estuário, uma vez 
que nós costumamos dizer que 
fornos os amazõnidas da 
nascente. o Ministro Jarbas 
Passarinho e eu nascemos lá 
nas cabeceiras dos rios, nos 
subafluentes da grande calha 
mater que é o Amazonas. S. Ex~ 
veio do estuário e eu permane
ci na nascente. Igualmente. o 
nobre Senador Ozie1 Carneiro, 
que, ainda há pouco, entrou 
nos debates. prestando um de
poimento muito importante. uma 
vez que S. Ex~ participa ati
vamente da problemática da A
mazônia, inclusive tendo exer
cido cargos executivos à fren
te de órgãos de financiamento, 
como o Banco da Amazônia. To
dos temos essas preocupações. 

-em virtude dos problemas tra
tados nesta manhã, quando o 
Governo se propõe - está sendo 
assessorado neste sentido - a 
extinção de órgãos de incenti
vos ftscais nas regiões Nor
deste e Amazónica, mais preci
samente o Finor e o Finam. ES
ses órgãos deveriam. neste mo
mento, sofrer uma revisão. in
clusive com relação às tenta
tivas que se fizeram quanto à 
implantação de seringais de 
cultivo na Amazônia, como ele
mento de transição da economia 
extrativista. precária, antie
conômica, anti-social. 
"isolacionista", porque o se
ringueiro fica isolado na flo
resta para extrair' o látex, 
numa complexidade socfológica 
muito grande. Essa ainda é uma 
economia precária, mas de 
grande importância na susten
taçáo da integridade nacional t 
como acentuávamos a i nda ha 
pouco. 

Os órgãos de pesquisa, como a 
Embrapa. têm trabalhos inte
ressantes. no sentido de fazer 
uma nova tentativa, dentro de 
tecnologias modernas e de pes
quisas. na implantação de se
ringais nativos, nos seringais 
de cultivo, dentro do próprio 
seio da floresta, sem necessi
dade de derrubá-la para im
plalltar uma floresta homogênea 
de seringueiras. E fazer o 
cultivo dentro do próprio seio 
da floresta, uma vez que ela 
já está adaptada, no 
seu habitat. não sofrendo a
quele mal da folha, doença que 
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dizima os seringais naturais e 
de cul'tivo. 

Não somos especia1istas nem 
seringalistas. mas, fruto de 
nossa observação e vtvência 
com a problemática da Amazô
nia, com o seringuei~o. em 
função de nossa a~ividade mé
dica, itinerante nos rios e 
barrancos. fizemos observações 
e estudos. os seringais nati
vos, nas suas próprias coloca
ções. poderiam ser adensados 
com a ajuda da tecnologia. A
gronõnomos e técnicos planta
riam as seringueiras ao 1ongo 
das próprias estradas primiti
vas do seringueiro e no perí
metro onde ela cerca no trevo 
de três pernas. fazendo as co
locações e a unidade 
extrativista. Com uma nova 
tecnologia. poder-se-ia enri
quecer os seringais nativos 
com um processo de transição 
do seringal nativo para o se
ringal de cultivo, enriquecen
do a natureza e contribuindo~ 
assim. para a preservação da 
Amazônia. 

AQradecemos à Mesa, aos cole
cas que participaram deste de
bate. principalmente aos com
panheiro~ Amir Lando, de Ron
dônia, e oziel Carneiro, do 
Pará, que tão bem demonstraram 
conhecimento da problemática 
da Amazónia. com a sua preocu
pação solidária à nossa. 

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

COMPARECEM 
SENADORES: 

MAIS os SRS. 

- Odacir Soares - Amir Lando -
0oão Menezes Antonio Luiz 
Maya - 0oão Lobo- Cid Sabóia 
de Carvalho - Marcondes Gade
lha -Humberto Lucena- Marco 
Maciel - Ney Maranhão _ João 
Nasci mente - Ruy Bace-1 8r 
Nelson Carneiro Louremberg 
Nunes Rocha - Jorge Bornhausen 
- Márcio Berezoski Albertp 
Hoffmann 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está terminado o pe
riodo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 40, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 376, e, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úni
co, do Projeto de Decreto 
Leiislativo nk 40, de 1990 
(n 167/89, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o 
texto do Acordo oe Co-
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Produção Cinematográfica, 
celebrado entre o Governo 
·da RePública Federativa do 
6rastl e o Governo ~a Repú
blica Popular de Moçambi
que, em Maputo, ·em 1 ,Q. de 
junho de 1989 (dependendo 
de parecer. ) 

Solicito ao nobre Senador 0-
ziel Carneiro o parecer da Co
missão de Relações Exteriores 
e Defesa Naciona1. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS -
PA. Para emitir parecer.) 
Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

com base no art. 49, inciso 
I, da Constituição Federal. o 
Senhor Presidente submeteu à 
consideração do Congresso Na
cional, acompanhado da Exposi
ção de Motivos n 2 

DDC/226/SOAC-LOO-C11, de 27-7-
89, do Ministro de Estado das 
Relat[óes Exteriores, . o texto 
do Acordo de Cc-produção 
Cinematográfica, celebrado en
tre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo 
da República Popular de 
Moçambigue", assinado em Mapu
to, e 1~ de junho de 1989. 

2.· De conformidade com a Ex
posição de Motivos supracita
da, o "Acordo" em referência 
obejetiva "aproximar os seto
res cinamatográficos dos dois 
pai ses". A aludida Exposição 
de Motivos ressalta, ainda, 
que o art. 2.2 do "Acordo" con
sidera nacionais, pelas Partes 
Contratantes, os filmes reali
zados em reg 1 me de cc
produção, conferindo a ambos 
os pa 1 ses "vantagens como re
serva de mercado". Chama a a
tenção. também, o documento do 
Itamaraty~ sobre a importância 
po1ftica do "Acordo''. alvo 
real a ser atingido para con
solidar os vincules de aproxi
mação já existentes entre o 
nosso Pais e Moçambique. A via 
da cc-produção, 
cinematográfica entre os dois 
pafses. embora represente be
neficies concretos a ·curto 
prazo, lembra a dita Exposição 
de Motivos, "a médio e longo 
prazos esta relação favorecerá 
a difusão de produções brasi
leiras naquele pais lusófono 
africano". 

3. O preâmbulo do presente 
"Acordo" ressalta a certeza de 
que, através dele, surgirá e
fet1va colaboração de ambos os 
paises "para um melhor conhe
cimento reciproco de suas rea
lidades culturais e sociais". 
E evidente, pois, que a. difu
são reciproca de produções 
cinematográficas entre o Bra
sil e Moçambique. propiciadas 
pelo presente "Acordo"., seja o 
mecanismo condutor de ta1 
des_iderato. 

4. No articulado do "Acordou 
devem ser ressaltados: 

Artigo III- os filmes a se
rem rodados em cc-produção de
vem receber a aprovação prévia 
das. autoridades competentes 
dos dois países. 

Artigo VI -A proporcionali
dade nas participações, por 
filme, dos produtores dos dois 
paises, inclusive sob os as
pectos técnicos e artísticos. 

Artigo VIII ~-Estabelecimento 
de plano T1nanceiro e artísti
co equilibrado nas realizações 
das cc-produções. 

Artigo IX Regras para a 
proporcionalidade na divisão 
das receitas obtidas em face 
do investimento total dos cc
produtores. 

Artigo XIII -A garantia.de 
que a Comissão Mista Permanen
te. estabelecida pelo Acordo 
Geral de Cooperação entre os 
dois pafses, em 15-9-Si, 
examinará eventuais dificulda
des que possam surgir na apli
cação do presente "Acordo". · 

Artigo XV - Concessão de fa
cilidades para a entrada/salda 
recíprocas de pessoal artisti
co e técnico dos dois pafses, 
bem como para a introdução 
temporária do material 
necessário à realização da~ 
cc-produções. 

5. Ante o exposto, somos pela 
apr-ovas:ão do 11 Acordo de Co
produçao Cinematográfica. ce
lebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasi1 e 
o Governo da República Popular 
de Moçambique. assinado em Ma
puto, em 1~ de junho de 1989, 
ora sob exame dos ilustres 
Membros desta Casa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sosua) - o parecer conclui fa
vo~avelmente à matéria. 

Passa-se à discussão. do pro
jeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala
vra, encerro a discussão. 

Encerra~a a discussão. e em 
obediência ao· tNsposto no art. 
16S do Regimento Interno. que 
determina que não se pr-ocederá 
à votação de proposição nas 
sessões das segundas e sextas
feiras, a matéria sairá da· Or
dem do Dia, a ela retornando 
na sessão de te~ça-feira, 
quando poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -

Item 2: 



Sâbado27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio ID 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.ii. 45, de 1990 

(Em regime de urgéncia. 
nos termos do art~ 336, c, 

do_Regimento Interno) 
' 

Discussão~ em turno úni
co. do Projeto de Resolução 
n~ 45, de 1990, de autoria 
do Senador Fernando Henri
que Cardoso. que altera a 
redação do art. 16 da Reso
lução do Senado Federal n~ 
94. de 1989. que dispõe so
bre limites globais e con
dições para as operações de 
credito interno e externo 
dos municfpios e de suas 
respectivas autarquias e 
estabelece limites e condi
ções para a concessão de 
garantias (dependendo de 
parecer). 

Sobre a mesa. parecer que 
será lldo pelo sr. 1.s~.. 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N~ 323, DE 1990 

Da Comissão de Assuntos 
Económicos, sobre o Projeto 
de Resolução do senado na 
45, de 1990, que altera a 
redação do art. 16 da Reso
lução do Senado Federal no 
94, de 15 de dezent>ro de 
1989. 

Relator: Senador Mansueto de 
Lavor 

O Pro!eto de Resolução do Se
nado n 45, de 1990, de auto
ria do nob~e Senador Fernando 
Henrique Cardoso. visa prorro
gar por um ano a vigência da 
Resolução n~ 94. de 15 de de
zembro de 1989, do Senado Fe
deral, que estabelece limites 
globais e condições para as 
ope~açóes de crédito interno e 
externo dos estados, do Dis
trito Federal e dos municfpios 
e de suas autarquias. 

A resolução em causa. que re
gulamentou a competência pri
vativa do Senado Federal em 
matéria de dfvida pública con
forme prevista no art. 52, in
cisos V. VII, VIII e IX da 
Constituição Federal, tem vi
gência ate 30 de novembro do 
corrente ano. em face do dis
posto em seu art. 16, cuja re
dação é modificada pelo ~roje
to de Resolução em epígrafe. 

A conveniência de contar o 
Senado Federal com parâmetros 
objetivos em que basear suas 
decisões sobre a matéria, tan
to mais que os critérios da 
Resolução n~ 94/89 foram obje-, 
to de amplo debate à época de 
sua elaboração, é inegável. 

Por outro lado a manutenção 
do prazo de vigência para a 
Resolução do Senado Federal nst 

94/89 justifica-se, ainda. em 
face da necessidade de serem 
melhor avaliados os critérios 
inovadores pa~a a fixação de 
limites ao endividamento pú
blico ali previstos. 

Em face do exposto. somos 
pela aprovaião do Projeto de 
Resolução n 45, de 1990. 

Sala das comissões. 25 de ou
tubro de 1990. - Severo 
Gomes, Presidente - Mansueto 
de Lavor. Relator - Francisco 
Rollemberg - Oziel Carneiro
Antonio Alves·- Fernando Hen
rique Cardoso - Mauricio cor
réa - Afonso Sancho - José Fo
gaça - Cid Sabóia de carvalho 
- uamil Haddad- uoão Calmon
~orge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) o parecer é 
favorável. 

Passa-se à discussão do pro
jeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a pala
vra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, e em 
obediência ao art. 168 do Re
gimento Interno, que estabele
ce que não haverá votação de 
proposição nas sessões de se-· 
gundas e sextas-feiras, a ma
téria sairá da ordem do Dia, a 
ela retornando na sessão de 
terça-feira, quando poderá ser 
processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -

Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N~ 2. DE 1990 

(Inclufda na Ordem do Dia 
nos termos do art. 358, § 2~ 

do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emen
da à Constituição n~ 2, de 
1990, de autoria do Senador 
Mata-Machado e outros Se
nhores Senadores, que sus
pende a aplicação do art. 
62 e a 1 tera o § 2st do ar.t. 
64 da Constituição Federal. 

Passa-se à discussão da pro
posta em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 

Não há oradores gue desejem 
discutir a proposiçao na pre
sente sessão. 

A Presidência, não havendo 
objeção do Plenário, irá en
cerrar a discussão da maté~ia, 
uma v_e:z que. durante sessões 
ordinárias consecutivas, não 
houve quem se propusesse a 
discutf-la ou emendá-la. 

Outubro de 1990 61.77 

A votação da proposta far-se
á na sessão de terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Esgotada a Ordem do 
Dia. 

Volta-se à 1ista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente. Srs. Senadores, 
tenho em mãos um telex da M_i
nistra Zélia Cardoso de Mel lo 
esclarecendo uma noticia pu
blicada no ~ornal do Brasil. 
Diz o telex: 

.. Ilmo. Sr. 

Dr. Manoe1 Francisco do 
Nascimento Brito 

MO. Diretor-Presidente do 
Jornal do Brasil 

Rio de Vaneiro- RJ 

Pre:zado Senhor: 

Acabo de 1er, estarreci
da. na primeira página des
te jornal, edição de hoje. 
a notícia de que estaria eu 
alugando um imóvel de pro
priedade do empresário Luis 
Estevão. A noticia carece 
de fundamento, para não di
zer que padece de um vfcio 
de origem: a falsidade da 
informação~ 

Devo ressaltar que não 
fiz qualquer tratativa com 
quem quer que seja. direta 
ou indiretamente. como-tam
pouco autorizei qualquer 
pessoa a providenciar loca
ção de imóvel em Brasflia, 
para uso próprio e a nfvel 
tão alto de preço. 

Já determinei a averigua
ção do caso e. na eventua
lidade da utilização inde
vida de meu nome - no caso 
de funcionário deste Minis
tério- determinarei a cor
respondente demissão, pura 
e simplesmente. Caso trate
se de iniciativa de pessoa 
estranha aos quadros fun
cionais, solicitarei a a
bertura do competente in
quérito policial para a a
puração do ilfcito p~nal. 

Aguardando a publicação 
da presente, com o mesmo 
destaque dado à matéria ora 
comentada, apresento as mi
nhas 

saudações, Zélia M. Car
doso de Mel lo. 

cc.: Etev.aldo Dias 

Marcos Sá Corrêa. Editor
Chefe11 
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Ora. Sr. Presidente, estamos 
vendo neste País, como ontem 
comentei em pronunciamento. 
pessoas interessadas em deses~ 
tabilizar o Governo, em 
desacreditá-lo para fins 
espúrios. 

Sabemos muito bem do interes
se de alguns que sempre ganha
ram milhões e milhões à custa 
de noticias plantadas, de no
ticias falsas. grupos que es
tão por trás. às vezes 
aproveitando-se de inocentes 
úteis para tirar partido. 

Estamos vendo aí uma noticia 
de jornal com o intuito de de
negrir a imagem da nossa Mi
nistra da Economia, que tive
mos a satisfação de ouvir, bem 
como a sua equipe econômica, 
na Comissão de Assuntos Econõ
micos do Senado. Vimos que o 
Congresso em peso está dando 
apoio a S. Ex4 , pela sua capa
cidad~. pelo seu patriotismo e 
pelo conhecimento de causa que 
tem dos grandes problemas 
nacionais. 

Vemos, Sr. Presidente, cor~
roborando com essa preparação 
de falsas informações. noti
cias deturpadas, para tentar 
desestabilizar este Governo~ 
eleito po~ 35 milhões de bra
sileiros, Governo que hoje tem 
o respaldo de p~aticamente 70% 
da Nação brasileira para de~
rubar a infla~ão e colocar 
este Pais no devido lugar den
tre as nações desenvolvidas. 

s~. Presidente, sou um homem 
que diz as coisas que sente. 
Não conheci o Dr.· Motta da 
Veiga, ex-Presidente da 
Petrobrás. Se é verdade que s. 
sA na sua saída da empresa, 
disse as coisas como estão pu
blicadas na imprensa, S.' SA 
cuspiu no prato em que comeu, 
porque. quando falou que, na 
campanha do Presidente, havia 
tocado num assunto desse 
empresário "PC". dando a en
tender algumas ir~egularida
des. S. s~ tinha a obrigação 
de, antes de aceita~ o cargo, 
conversar com o Presidente da 
República e ter certeza dessas 
coisas. Mas se S. sa aceitou. 
é porque conhecia os fatos e 
sabia que não eram 
verdadeiros. Pelo menos é as
sim que penso. Depois que dei
~ou o cargo e fez essas decla
rações escandalosas, no meu 
entender 11 Cuspiu no prato em 
que corneu" . 

Nós estamos vendo no O Estado 
de S. Paulo de quinta-feira, 
noticia sobre o problema da 
VASP. sobre o qual não entra
rei em detalhes, porque o pró
prio Presidente da República 
está cuidando do assunto. como 
noticia hoje O Globo: 

"COL~OR MANDA INVESTIGAR 
A~ DENUNCIAS DE MOTTA VEIGA 
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O Presidente Collor deci
diu determinar ao Presiden
te da Petrobrás. Eduardo 
Teixeira. apuração rigorosa 
das denúncias de seu ante
cessor na estatal. Luis 

, Octávio da Motta Veiga. Se
'gundo Motta VeiQa. o 
empresário Paulo Cesar Fa
rias. o PC. amigo de Cal
ler, e o Secretário Geral 
da Presidência~·Marcos Co
imbra. o teriam pressionado 
a conceder empréstimo de 
US$ 40 milhões a VASP." 

Vemos também, aqui , uma not.í
cia sobre a VASP. onde um dos 
empresários, o Sr. Róbson Pa
checo, diz o seguin~e: 

"Para o presidente da As
sociação Brasileira dos A
nalistas do Mercado ,de Ca
pitais (ABAMEC), Róbson Pa
checo, a operação foge aos 
objetivos sociais da empre
sa, que é a distribuição de 
derivados de petróleo "e ao 
que parece os juros são 
muito baixos para o risco 
da operação", afirma. O 
presidente da Abamec lem
brou que "o mais importante 
é examinar o contrata. pois 
muitas vezes o interesse 
comercial pode fazer com 
que outras cláusulas justi
fiquem um empréstimo com 
taxas de juros que, anali

-sadas isoladamente. podem 
parecer po~co vantajosas." 

Existe um plano de 
desestabilização. Acredito no 
Governo do Presidente Co11or, 
que tem enfrentado tudo que 
vem de encontro ao interesse 
do Pais~ Não podemos aceitar, 
de maneira alguma. essas notí
cias plantadas e essa gente 
que, guando é deslocada de uma 
posiçao importante. denuncia. 
as vezes, coisas que não têm 
muito cabimento. Não acredito 
nunca que um homem como o Em
baixador Marcos Coimbra, homem 
sério, que todos conhecemos e 
que fez sua carreira por suas 
proposições, pela sua luta. 
pelo seu esforço, um homem da 
inteira confiança do Presiden
te da República. não acredito 
que entre numa situação como 
esta. em que o Sr. Motta da 
Veiga dá a entender que S. Ex 4 

pediu coisas absurdas contr·a o 
interesse nacional. 

Parabenizo. neste instante, o 
Presidente da República pela 
posição que tomou, porque. 
como d1Z o nosso adágio popu
lar no Nordeste. ,.quem não 
deve não teme". Tenho certeza 
absoluta de que os fatos serão 

·esclarecidos cristalinamente. 
para que a Nação brasileira 
tome conhecimento dessas notí
cias plantadas, que só têm o 
obj~:t_ivo de desestabi 1 izar o 
Governo do P~esidente Collor. 
que. se Deus quiser, dentro 
destes 5 anos de mandato. 

colocará o País no lugar que 
merece. 

P~~~id~n~~~ {~~7~oab~~1}r, Sr. 

Durante o discurso do Sr. 
Ney Maranhão, o SP. Pompeu 
de Sousa, Terceiro
Secretário deixa a cadeira 
da presidência, que é. ocu
pada peJo Sr. Mário Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) 
- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Odac1r Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. 
Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -sr. 
Presidente, Srs. Senadores, 
mais uma vez retorno a esta 
tribuna para tratar da 1ipação 
~odoviária do Brasil com o o
ceano Pacífico, ligação que a 
cada dia se torna mais 
necessária e que, sem dúvida, 
poderá ajudar. decisivamente. 
para que o nosso País volte a 
crescer em índices compatíveis 
com as suas rique~as e com a 
grandeza de seu território. 

Essa conexão é de tal impor
~ância para os interesses bra
sileiros e continentais que 
não posso compará-la com ne
nhum outro acontecimento da 
história económica da América 
do Su1. Talvez, em nível na
cional, possamos dizer que ela 
terá um impacto semelhante ao 
da construção de Brasília, que 
foi o ponto de partida para o 
acelerado crescimento do 
Centro-Oeste brasileiro. Ago
ra, no que se refere ao conti
nente su 1 -ame r' i cano. nada se 
lhe equipara. 

Embora essa ligação- nossa 
com o oceano Pacifico e dos 
bolivianos e peruanos, princi
palmente, com o oceano Atlân
tico - seja um sonho bastante 
antigo, os primeiros passos 
concretos para a sua realiza
ção datam do final da década 
passaoa quando. num grande es
forço. o Itamaraty conseguiu 
reunir os países da região no 
Tra~ado de Cooperação Amazóni
ca. que tem como objetivo es
tabelecer politicas para que o 
desenvolvimento regional ocor
ra de forma racional e 
harmónica. 

Muitas vezes já foi dito e 
repetido que o Brasil viveu 
sempre agarrado ao seu litoral 
e voltado quase que exclusiva
mente para a Europa e para o 
Leste dos Estados Unidos. Essa 
situação começou a mudar com a 
silenciosa conquista das vas
tidões verdes da Amaz6nia e 
teve um de seus pontos mais 
altos com a construção de Bra
sília, que representou para 
nós a marche para o Oeste que 
nos Estados Unidos se deu cem 
anos emtes. 

-
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Na verdade. embora parceiros 
e irmãos, sempre houve difi
culdades no entrosamento' do 
Brasil com os pafses de forma
ção hispânica da América 
Latina. Essa falta de entrosa
mento, é claro, sempre benefi
ciou os pafses ricos que, no 
passado. chegaram a fomentar 
essas rivalidades. levando-nos 
a guerras fratricidas. como a 
do Paraguai e a do Chaco. para 
citar apenas duas. 

No que di~ respeito ao setor 
de transportes. mais especifi
camente ainda no que toca à 
1iQação Pacffico-Atlântico. 
por rodovias, os primeiros si
nais positivos começam a sur
gir no início desta década. 
quando foram firmados compro
missos ~om pafses vizinhos. 

No caso do Peru. acertamos um 
Tratado de Amizade e Coopera
ção. celebrado em Srasilia. em 
16 de outubro de 1979. QUe 
prevê. em seu art. s~. que as 
partes envolvidas 
"comprometem-se a acelerer os 
estudos e contatos para a exe
cução de diversos Projetes de 
interconexão rodoviária dos 
dois paises. de acordo com 
seus respectivos planos de de~ 
senvolvimento. vínculo que 
deverá multiplicar as oportu
nidades de desenvolvimento e 
complementação de suas respec
tivas regiões amazónicas e 
possibilitar o trans~orte das 
exportações e importações do 
Brasil para o oceano Pacifico 
e o transporte das exportações 
e importações do Peru pelo o
ceano Atlantico". 

Num acordo assinado em Lima, 
em 26 de junho de 1981, espe
cificamente sobre interconexão 
rodoviária, Brasil e Peru es
tabeleceram ~ue o ponto 
prioritário para que·seja fei
ta essa 1 igaçáo" se si tua 
frente às localidades de Assis 
Bras i 1, no territór-io br-asi
leiro. e Iàapari. no territó
rio peruano". 

Bem mais recentemente, em ou
tubro do ano passado, os Mi
nistr-os das Relações Exterio
r-es dO Br-asil e do Peru fize
ram uma declaração conjunta, 
na cidade de Trujillo1 em que 
ressaltam a importancia da 
constituição da comissão Mista 
Peruano-Brasileira de Interco
nexãO Viária e zonas Francas, 11 

que permitiu iniciar um trata
mento orgânico dos compromis
sos bilaterais sobre esses as
suntos. em par-ticular no que 
se refere ao estudo integral, 
dentre outras possíveis inter
conexões, da interconexão pelo 
eixo Assis-Brasil-Iàapari, bem 
como o estabelecimento de fa
cilidades recíprocas, com vis
tas à participação mais dinâ
mica do Brasil e do Peru em 
espaços econõmicos ampliados, 
que permitam o acesso tanto ao 

oceano Atlântico como ao Pacf
fico. sobretudo tendo em vis~a 
a crescente gravitação econó
mica e come~cia1 da bacia do 
Pacffir;c;:>". 

Como se vê, por esses docu
mentos, não existe mais nenhum 
entrave para essa ligação. Há, 
sim, o desejo mútuo de 
aprox1mi!lção. 

No entanto, na prática, esta
mos avançando pouco e muito 
lentamente no que se refere à 
conexão. Refiro-me, aqui, es
pecificamente à parte 
brasileira. Dentro do amplo 
quadro de penúrias do Estado 
brasileiro, as estraaas do 
Pafs vêm sendo descuidadas nos 
últimos anos, perdendo-se, as
sim, um património o~çado em 
bilhões de dólares. O Governo, 
neste instante. realiza um es
forço muito grande, através do 
programa SOS Rodovias, com o 
objetivo de recuperar parte da 
malha viária do Pafs. 

Se as estradas do Centro-Su1 
do Brasil vêm sendo destruídas 
pela falta de cuidados, que 
dizer, então, daquelas situa
das na região amazónica onde 
as condições climáticas são 
bem mais adversas? 

Embora sem querer aprofundar
me na questão - que vem sendo 
exaustivamente discutida nesta 
casa. há vários anos, por to
dos os parlamentares da região 
amazônica - preciso lembrar 
que as obras da BR-364. no 
trecho que va1 de Porto Velho, 
em Rondônia, a Rio Branco, no 
Acre, encontram-se paradas. 
trazendo prejuizos que não po
dem ser corretamente 
dimensionados. 

O Sr. Marco Maciel - Senador 
Odacir Soares. v. Ex 4 concede
me um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES - Ouço 
v. exA 

O Sr. Marco Maciel Senador 
Odacir soares. ouço com aten
ção o discurso de V. Ex~. de 
modo especial por versar as
sunto de importância não ape
nas regional, mas. diria, 
nacional. O Mundo hoje vive, 
no seu aspecto económico in
ternacional, marcado por uma 
política de integração de 
blocos. Dentro desse quadro. o 
Br~s11, até para melhor reali
zar a sua vocação, o seu des
tino manifesto, não pode ficar 
indiferente a essa questão. 
Temos que explorar as nossas 
potencialidades no plano da 
integração latino-americana. A 
estrada cuja concldusão V. Ex~ 
advoga. que permitirá o acesso 
do Brasil aq Pacffico. além de 
criar. a meu ver, uma nova al
ternativa económica para o 
nosso Pais, na propo~ção em 
que facilitar um acesso aos 
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mercados dos pafses do Pacífi
co, permitirá, também, aprlmo
ra~ e desenvolver os laços com 
os países latino-americanos e, 
assim. criar alternativas para 
a integração desse bloco, no 
QUal o arasil tende a desempe
nhar um papel saliente e muito 
importante. Fe 1 i c i to V. ExA 
pela oportunidade do discurso 
e faço votos que essa idéia se 
converta em realidade, que 
esse sonho se transforme em 
algo palpável. tangível. por
que será muito importante para 
o Pais e. de modo particular, 
para a região que V. Ex4 re
presenta no Senado da Repúbli
ca, a região Norte, uma nova 
fronteira económica, cujas po
te~cial1dades ainda não foram 
devidamente avaliadas. Por ou
tro lado, considero importante 
que, neste momento. traga v. 
ExA à consideração da Casa um 
prOblema gue ju1go importante. 
a conclusao da SR-364. Eu me 
surpreendo com a informação de 
que essa rodovia está com a 
sua construção paralisada. Sei 
que é uma rodovia que conta, 
inclusive. com financiamentos 
internacionais do Bird, se não 
estou equivocado, e cuja con
clusão ja devia ter ocorrido 
há cerca de dois ou três anos. 
I_sso me surpreende. porque 
significa dizer que, além da 
expressão internacional que 
essa estrada trará para uma 
futura articulação nossa com 
os países do Pacífico. o Bra
sil ainda não integrou todas 
as suas capitais por vi a 
roaoviária asfalt~da. Faxo 
coro às palavras de V. Ex , 
para solicitar ao Governo fe
deral examine esta questão, 
porque considero que essa é a 
rodoVia mais importante para o 
País e, de modo particular, 
para a região Norte de nossa 
Pátria. 

O SR. ODACIR SOARES - Grato 
pelo aparte. V. Exa toca na 
questão vital dessa rodovia 
que permitirá a saída dO Bra
Sll para o Pacífico e, parti
cularmente, toca na questão da 
BR--364. 

A BR-364, que é o caminho 
pelo qual o Brasil vai ao Pa
cifico, está inserida no Sis
tema Rodoviário Pan-Americano. 
o trecho até Porto Velho já 
está asfaltado, e neste momen
to está sendo objeto de recu
pe~ação pela Secretaria Nacio
nal de Transportes, através do 
DNER, o trecho Porto Velho-Rio 
Branco está parcialmente as
faltado. com as obras pratica
mente paralisadas. 

o sr. Marco Maciel 
Desculpe-me interrompê-lo. E~
quanto essa pavimentação nao 
se conclui, significa dizer 
que o Acre ainda não terá uma 
ligação asfáltica com o res
tante do Pais. ou seja, a ca
pital de um antigo território, 



6180 Outubro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secl!o I1) Sábado 27 

qqe se tornou estado desde a 
década de 60, até hOje. não 
tem uma ligação asfáltica com 
o res~ante ao País. Por aí se 
vã a importância dessa estrada 
e também quanto é importante 
salientar a necessidade da sua 
conclusão. Estou muito à von
tade para advogar a conclusão 
dessa rodovia. concordando, 
portanto. com as pa 1 avras de· 
v. ExA Não sou da região Nor
te, como sabe o nobre' Senador, 
sou representante no Senado de 
um estado nordestino, mas con
sidero a rodovia BR-364 deci
siva e importante para o Pafs, 
não apenas pelo seu aspecto 
regional como pelos desdobra
mentos que vai ensejar no fu
turo~ com vistas à nossa inte
graçao com os países da Améri
ca Latina e à nossa porta para 
o Pacifico. 

O SR. ODACIR SOARES 
Exatamente. O fato é Que a i
nexistência dessa rodovia as
faltada até o Acre tem impedi
do a integração deste estado 
ao restante do Pais. impedindo 
suas potencialidades, não per
mitindo que suas riquezas na
turais. enfim. se integrem 
como estado Federado, já que 
teve a sua autonomia conquis
tada há pelo menos 27 anos. 

veja finalmente integrado ao 
resto do país por uma rodovia 
que lhe permita escoa~ sua 
produção crescente. A BR-364 é 
essa estrada, pois corta de 
leste a oeste o Estado do A
cre, fazendo a conexão de sua 
capital com Cruzeiro do Sul, 
que fica a apenas cem quilóme
tros da fronteira peruana, ou 
perto de oitocentos quilóme
trOs da capital do Peru. 

Ora. se a BR-364, essencial 
para o integração do Acre ao 
resto do pais. se encontra a
bandonada. o que se pode espe
rar , com relação a outras es
tradas, como a BR-317, que faz 
a ligação de Porto Velho a As
sis Brasil. com passagem por 
Brasiléia? Essa BR-317 foi 
justamente a estrada escolhida 
por diplomatas peruanos a bra
sileiros como a mais indicada 
para fazer a conexão Pacífico
At1~ntico. Dos trezentos e 
cinqUenta quilómetros do seu 
traçado, a pavimentação cobre 
apenas cento e c1nqüenta. 

Pelo que pude obter de infor
mações junto ao Itamaraty, o 
trecho de cerca de mil e tre
zentos quilômetros que vai de 
Iàapar'i, c i da de peruana fron
teira a Assis Brasil~ aos por
tos de Ilo e Matarani. no sul 
do Peru, exige ainda muito 
mais recursos por parte desse 
país vizinho. 

Assim. sr. Presidente, Srs. 

mundial desloca-se hoje do o
ceano Atlântico para o Pacífi
co. onde ficam muitas das na
ções mais populosas e ricas do 
mundo - como Ch1n~.· Uapão u
nião Soviética. Estados Üni
dos. Austrália, Filipinas e 
Indonésia -~ sem falar nos 
florescentes ~aíses do sudeste 
asiático (Malásia, Tailândia 
Cçréi a do Sul e Formosa). ' 

Também é bom pormenorizar 
aqui os mercados com os quais 
entraremos num fluxo mais in
tenso quando chegarmos ao 
Pacffico. A ligação por rodo
vias com os portos peruanos 
permitir-nos-á estreitar rela
ções de comércio com a China 
a nação mais populosa, que te~ 
cerca de 20% (vinte por cento) 
dos habitantes do nosso plane
ta, e com o 0apão, uma das 
mais sólidas economias do mun
do e um mercado consumidor de 
grande poder aquisitivo. Quan
do se fa 1 a em mercado 
asiático, não se pode esquecer 
da Indonésia, com sua popula
ção de cerca de 160 milhões de 
habitantes. e nem das Filipi
nas. que conta. hoje. com mais 
de 50 milhões de habitantes. 

Embora com populações bem me
nores, Austrália e Nova Zelân
dia são pafses que detêm alta 
renda per captta. No sudeste 
asiático ficam as nações que 
vêm surpreendendo o mundo com 
a pujança de sua indústria -
Formosa. Malásia, Hong Kong. 
Tailândia e as duas Coréias. 

Por outro lado, deve ser res
saltado que o trecho brasilei
~ que vai permitir essa saida 
do Brasil para o Pacífico tem 
um custo relativamente baixo. 
A estimativa. hoje, do custo 
do trecho braslleiro está em 
torno de cem milhões .de 
dólares. Teriamos. com a rodo
via completada no trecho bra
sileiro e mais com a constru
ção do trecho pe~uano, um mo
vimento de exportação de mer
cadorias do ·Brasil pelo Pací
fico. no primeiro ano, em tor
no de quatro bilhões de 
dólares. Que horizontes abrir

Senadoresz sou levado a crer 
que o tao sonhado acesso aos 
dois oceanos, através do cen- -, Podemos ainda lembrar~ aqui, 
tro da América do Sul. pode que pelos estreitos de Suma
demorar muitos e muitos anos. tra, Nova Guiné e Tasmânia. 

Mas isso só ocorrerá, é cla
ro, caso a opinião pública 
brasileira não seja convenien
temente alertada para a impor
tância dessa obra. 

se-iam para o nosso Pais, e ·Esse é o ponto fundamental da 
não apenas para a região Ama- questão. 
zõnica, sobretudo para · o 
Centro-Oeste brasileiro e tam- Os obstáculos -reconheço
bém para o Sudeste, que pode- são inúmeros e difíceis de ser 
riam exportar seus produtos transpostos~ mas podem ser 
acabados, industrializados derrubados desde que haja uma 
pelo Pacífico. sem ser arrojada decisão política. 
necessário dar essa grande respaldada pela opinião públi
Volta de quase cinco mll mi- ca nacional. 
lhas pelo Atlântico Sul ou a-
travessar o Canal do Panamá. A saída para o Pacifico é o 

~nico meio que temos para as-
Incorporo o aparte de V. Ex 4 coar a sempre crescente produ

ao meu discurso com muita ale-._ção. especialmente de alimen
gria e com mu1 ta honra. prin- tos. do 1. Centro-Oeste 
cipalmente pela abordagem fi- brasileiro. ~sses produtos são 
nal que faz. acerca da neces- hoje levados por milhares de 
sidade imperiosa e vital para quilómetros, até os nossos 
Rondônia e para o Acre do as- portos do Atlântico para serem 
~altamente do trecho final da exportados. Mutto mais facil
BR-364 entre Porto Velho e Rio mente seriam escoados pelos 
Branco. pQrtos peruanos aqueles produ-

tos que se destinam aos marca-
Senhor Presidente, Srs. Sena- dos do Oriente e do oeste dos 

dores. como se sabe, essa es- Estados Unidos. 
trada é essencial para o pro-
gresso acreano. Ela é funda- Como vêm demonstrando estudos 
mental para que esse estado se económicos. o peso do mercado 

~dentra-se facilmente 9 oceano 
Indico e chega-se à India. a 
segunda nação mais populosa do 
mundo, ao Pa~u i s tão e a 
Bangladesh. 

Ora, para esses países, pode
remos exportar os grãos (arroz 
e soja, principalmente) colhi
dos no Centro-oeste brasileiro 
e a carne produzida em São 
Paulo. Minas Gerais. Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Rondônia. Devemos considerar. 
ainda, que também a produção 
industrial do centro-sul teria 
sua vez com essa rodovia. A 
salda pelo Pacffico reduziria 
as viagens marítimas de cargas 
para os pafses Asiáticos em 
cerca de 4 mil milhas, repre
sentando uma economia de 200 
dólares por tonelada, em rela
ção aos trajetos atuais. seja 
pelo canal do Panamá. seja 
pelo Atlântico sul. 

Para demonstrar que a opinião 
pública nacional começa ades
pertar para esse problema. 
quero mencionar que. patroci
nado pela Confederação Nacio
nal da Indústria, e pela Fede
ração da Indústria de Rondônia 
fo1 realizado, no final domes 
de setembro, em Porto Velho, o 

--~==~~---------------... 
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seminário "A Saída do f3rasi 1. 
para o Pacffico 11

, que tinha 
.como objetivo discutir os 
principais aspectos dessa ve-
1ha aspiração dos que lutam 
pelo efet1vo desenvolvimento 
económico do nosso Pais. 

No primeiro painel. que dis
cutiu "O Desenvolvimento Re
gional da Amazônia a Partir da 
Nova Rodovia". tivemos a pre
sença do Ministro ozires ief
xeira da Silva. da Infra
Estrutura. e dO Ministro pe
ruano dos Transportes, o que 
dá uma idéia da dimensão do 
seminário. No segundo. foram 
analisadas as "As Oiretrizes 
para Definição do Projeto da 
Rodovla para o Pacffico 11

• com 
o debate dos aspectos técni
cos, dos custos da preservação 
do meio ambiente. a viabilida
de técnico-económica e as ro
tas mais prováveis. No tercei
roy que teve como tema "O Fi~ 
nanciamento do Projeto e Par~ 
ticipação do setor Privado", 
os ~articipantes discutiram as 
hipóteses da·êonstrução apenas 
com recursos binacionais ou a 
de buscar financiamento 
externo. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, essa questão. no entanto. 
vem sendo sistematicamente 
postergada por sucessivos go
vernos federais. A alegação 
foi sempre a mesma: ~alta de 
recursos. Ora, sabemos todos 
que a abertura rodoviária para 
o Peru terá custos insignifi
cantes quando comparada, por 
exemplo. a recentes obras fa
raónicas que viraram sucata 
por todos os cantos deste 
Pais. 

• Li no jornal O Estado de S. 
Paulo, em sua edição de 12 de 
setembro do ano passado, QUe o 
desembolso para a conclusão 
dessa rodovia seria da ordem 
de 300 milhões de dólares. 
ora, esse é um va1or inexpres
sivo quando se sabe que por 
essa mesma estrada poderão ser 
escoados cerca de 4 bilhões de 
dólares em grãos do Centro
oeste, madeira e carne, como 
informa a mesma noticia. ape
nas no seu primeiro ano de 
funcionamento. 

O Presidente Fernando Collor 
de Mel lo, nestes sete meses de 
governo, já demonstrou sobeja
mente seus dotes de estadista. 
Realizou a mais profunda mu
dan~a na nossa cultura polfti
ca ao começar a diminuir o po
der do Estado, que estava in
filtrado em praticamente todas 
as atividades econômicas. Ao 
mesmo tempo, alterou radical
mente a economia nacional ao 
erguer como metas a serem al
cançadas a eficiência e a com
petencia das empresas. não 
mais os cartórios que enrique
ceram tantos e que empobrece
ram o Pais. 

No campo da pol ft1ca. interna
cional, o Presidente Fernando 
Collor de Me11o abriu o Pafs 
ao comércio internacional como 
forma de sair da estagna~ão 
econômica que se vem regis
trando ao longo de toda a dé
cada passada. o Presidente da 
República está realmente empe
nhado em fazer com que o Bra
sil~ por todo o seu potencial 
de riQueza, seja incluido en
tre os pafses do pr1me1ro 
mundo. 

O Presidente Fernando Collor 
de Mel lo, jovem e audacioso. é 
o homem talhado para 1evar à 
frente a gigantesca tare~a: 
fazer que a 1 igaçã·o rodoviária 
sul-americana desemboque em 
portos dos dois maiores 
oceanos. 

Por isso. estou aquf nesta 
tribuna mais uma vez a falar 
sobre essa candente questão. 
Queira Deus que num dia. que 
certamente não vai demorar~ a 
classe politica bras11efra, o 
empresariado nacional e a 1m
prensa venham . ·a dar a esse 
tema a atenção qu~ ele real
mente merece. Essa e uma ver
dadeira cruzada que deve ser 
leVada adiante por todos aque
les que realmente se interes
sam por um futuro melhor para 
todos os brasileiros. 

Assim. tendo de um lado a de
cisão politica do Governo bra
sileiro e de outro o respaldo 
da opinião pública, veremos o 
infcio de uma nova era na vida 
brasileira. Entraremos numa 
verdadeira corrida gara o Oes
te como fizeram. hã mais de 
cem anos~ os Estados Unidos da 
América. 

O Sr. Amfr Lando Permite-
me V. Ex 4 um aparte, Senador 
Od!!clr Soares7 

O SR. ODACIR SOAR.ES - Conce
do o aparte ao Senador Amir 
Lando. 

O .Sr. Amtr Lando - Nobre se
nador Odacir Soares. V. Ex~. 
com muita propriedade, fere 
tema importante para a nossa 
região, para o nosso estado e 
para o Estado do Acre. A BR -
364 é a artéria do desenvolvi
mento de Rondônia e do Acre. A 
BR 364 está morrendo aos 
poucos. mesmo no trecho qu~ 
liga Porto Velho a Cuiabá. E 
preciso, como v. ExA bem dis
se. uma cruzada de todos nós 
que temos um compromisso com 
Rondônia. com a região Amazó
nica, a Amazônia Ocidental, 
que juntos 1utemos. a fim de 
que recuperemos urgentemente a 
BR - 364 no seu trajeto Já as
faltado e prossigamos esta~ca
minhada até o Pacffico. E de 
fundamental importância para a 
economia reqional a abertura 
para o Pacif1co. Só essa aber
tura colocar-nos-á definitiva-
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mente no mercado consumidor, 
porque não há como concorrer 
de páramos tão distantes com o· 
resto do Pais. Os nossos pro
dutos~ Quando chegam aos cen
tros consumidores. não têm 
competitividade. Por isso. 
essa abertura é decisiva para 
a nossa economia regional. Ve
jo, af, uma campanha fundada 
em cima de preconceitos, o que 
está postergando cada dia mais 
a conclusão dessa obra, e não 
podemos deixar de denunciar 
que, a pretexto de uma tese 
importante para a humanidade, 
que é a questão ecológica, se 

·perpetre um prejuizo tão gran
de contra o Estado de Rondônia 
e contra a nossa região, con
tra o Estado do Acre, 
igualmente. 

Temos que esclarecer a opi
nião pública. nobre senador, 
que a ecologia. que o meio am
biente não estão em jogo com 
essa saida para o Pacifico. 
Está em jogo~ sim, o desenvol
vimento do nosso estado. é a 
nossa REg1áo, e temos que 
~azê-lo desmistificando toda 
essa campanha brutal. que nos 
condena a paralisar o nosso 
crescimento. Essa campanha e
cológica, da forma como tem 

'Sido colocada para a Nação e 
para o Mundo, é altamente no
civa aos interesses do nosso 
Estado. Ao ferir este tema, 
está V. Exa de parabénsy por
que é uma voz f1rme·que sele
vanta a favor dos interesses 
do povo de Rondônia. 

O SR. ODACIR SOARES - Fico 
grato a V. Ex4 pelo aparte, 
nobre Senador Amir Lando. Além 
de conhecedor profundo da nos
sa região. e V. E~4 é um homem 
do Su1 do Pais, e tem v. ExA 
perfeita noção e conheCimento 
da importância dessa estrada~ 
dessa saída do erasil para o 
Pacffico. não apenas para a 
região Amazônica, mas. sobre
~udo, para o Centro-Oeste. 
para o Sul e para o Sudeste. 
brasileiros. Na realidade, 
essa estrada vai integrar o 
Brasil às nações que estão às 
margens do Pacífico, nações às 
QUais teremos acesso com_ essa 
salda pelo Pacifico~ aCes~o 
sem essa volta toda, sem essa 
quilometragem toda, sem essa 
milhagem toda, reduzindo os 
nossos custos de frete e per
mitindo, conforme V. ExA muito 
bem disse. que o Brasil possa 
colocar os seus produtos nos 
mercados do Pacifico sem 
competitividade. o Brasil vai 
colocar a sua soja, as suas 
mercadorias, os seus produtos 
industrializados com uma redu
ção de frete em torno de 200 
dólares por tonelada. 

Na realidade. por trás da 
questão ecológica está a ques
tão económica. Para o Brasil, 
a construção dessa rodovia é 
uma questão de geopo 1 f t i.ca; o 
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Brasil precisa ter acesso ao 
oceano Pacífico, do mesmo modo 
Que o Peru e a Bolívia preci
sam ter acesso ao oceano 
Atlântico. 

Sr. Presidente, srs. Senado
res, várias questões me tem 
chamado atenção quando me de
dico à analise desse tema. tão 
fascinante que é o da interco
nexão rodoviária do continente 
sul-americano. 

A que mais me toca é a que 
di:z respeito ã ecologia, já 
aqui levantada pelo Senador 
Amir Lando, no aparte que con
feriU ao meu discurso. 

Em primeiro lugar. eu gosta
ria de abordar a questão da SR 

a64. estrada que. como já 
disse, é fundamental para a 
integração do Acre ao resto do 
nosso País. Sem ela, aquele 
estado não pode se 
desenvolve~. Se existe um as
sunto em que há consenso nessa 
Unidade da Federação é ~uanto 
à necessidade oe pavimentação 
da via que une as prineipais 
cidades acreanas. de Rio Bran
co a cruzeiro do Sul. num to
tal de 576 quilômetros. 

No entanto. repito, a pavi
mentação ainda nem cnegoU nes
sa capital. As obras do trecho 
que vai de Porto Velho a Rio 
Branco arrastam-se há anos 
vagarosamente. E avançam ainda 
mais morosamente porque as 
chuvas destróem anualmente 
várias etapas já conclufdas. 
Isso porgue recursos fundamen
tais nao são repassados a 
tempo. 

Não quero alongar-me sobre 
essa questão, pois os congres
sistas daquela região conhecem 
bastante bem a rocambolesca 
história de um financiamento 
concedido pelo Banco !nterame
ri~no de Desenvolvimento para 
a pavimentação desse trecho. 
Por várias ve2es as remessas 
dos ~ecursos fo~am interrompi
das - prejudicando seriamente 
obras em andamento J por pres
são do congresso norte
americano, que por sua vez. 
teria sido pressionado por 
grupos de ecologistas preocu
pados com a devastação das 
florestas da região e com pos
síveis agressões a grupos in
dígenas ali radicados. 

Uá disse, aqui, várias vezes, 
que não me sinto capaz de dis
cernir claramente entre aque
las pressões que partem de 
grupos realmente interessados 
em evitar danos à natureza, 
daquelas pressões sinuosas que 
escondem,.por trás, a defesa 
de escuses interesses 
económicos. 

Ora, qualquer neófito em po
lítica e economia sabe que 
quanto mais demorarmos para 
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chegar ao Pacifico. mais_.ternpo 
certas nações permanecerao sem 
concorrentes na venda de g
rãos, carne e produtos manufa
turados para_o Orien~e. 

'Com relação ainda às implica
ções ecologicas da BR-364. te
nho a dizer que todos os estu
dos exigidos pelo BID para o 
controle do impacto sobre meio 
ambien~e e sobre as populações 
1ndigenas foram feitos pe1os 
organismos estatais brasilei
ros envolvidos na questão. Eu 
gostaria de citar especialmen
te o · documento elaborado em 
agosto de 1988 peJo Ministério 
dos Transportes do Brasil a 
pedido do BIO. Trata-se do 
Pro1eto de Proteção do Meio 
Amb ente e das Comunidades 
Indfgenas(~MACI). 

Em 275 páginas, técnicos bra
sileiros do Ipea. Funaí. Sema, 
IBDF e dos Governos estaduais 
do Acre9 Rondônia e Amazonas 
detalham todos os programas e 
projetes que visam a preservar 
as comunidades indígenas que 
moram na área de influência da 
BR-364, no trecho Porto Velho 
- Rio Branco. Definem exausti
vamente todas a reservas es
trativistas a serem demarca
das. as florestas nacionais a 
serem preservadas. a Estação 
Ecológica do Amazonas, que 
será criada. etc. 

Com re-i SÇã-0 aos 1 ndf genas, 
detalham exaustivamente os 
projetes ~ara as áreas de saú
de, educação, de atividades 
produtivas~ a infra-estrutura 
dos postos indígenas. medidas 
para preservar os indtos iso
lados e. finalmente, projetes 
de demarcação e regularização 
de terras. 

Rondônia, como se sabe\ está 
cortada por reservas ind1genas 
de ponta a ponta. Quase metade 
do território rondoniense, ho
je, se constitui de reservas 
indígenas. 

Cada um desses projeteS 
xaminados minuciosamente, 
cro~ogramas de~custos. de 
zo e de execuça9. 

é e
com 

pra-

o documento,, na minha o;:>in
ião, é i.rretocável, sob todos 
os aspectos. 

Se o menciono aqui é porque 
~ealmente estou Cansado de ver 
notas irresponsáveis em inúme
ros. veícul,os de comunicação 
soc1a1, onde o Estado brasi
leiro é pintado como algoz das 
comunidades indígenas e como 
promotor da destruição do meio 
ambiente. Trabalhos como esse 
mostram que o Brasil tem téc
nicos preparados para esse 
tipo de trabalho, pessoas que 
estão consc1entes do que tem 
de se~ feito para que o impac
to da rodovia seja o menor 
possível s~bre o meio ambiente 

e sobre os povos que vivem nas 
florestas. 

A leviandade com que a gues
tão é tratada pelos que não a 
conhecem a fundo deixa-me 
revoltado. 

A estrada existe, está corta
da há muitos anos e é essen
cial para o desenvolvimento 
brasileiro. Todas as medidas 
de proteção ao meio ambiente e 
às comunidades da selva foram 
tomadas. O que se vê -e ouve 
são comentários perniciosos 
dos que não desejam a ascensão 
sócio-económico daqueles mi
lhares de brasileiros que vi
vem hoje no isolamento. na .mi
séria, sem escolas e sem as
sistência médica. Po~que é 
sempre pelas estradas que che
ga a progresso que. para nós. 
significa mais riquez'a para o 
Pa,s e melhoria das condiç6es 
de yida da população. 

Ainda para rebater'essas crf
ticas infundadas - geralmente 
vindas do exterior - que mos
tram as autoridades brasilei
ras e os técnicos dos nossos' 
mais diversos organismos ofi
ciais quase como genocidas, 
quero registrar aqu1 que as 
preocupações do Departamento 
Nacional de Estradas de Roda
gem (DNER) com o impacto·das 
rodovias sobre o meio ambiente 
são muito antigas, vêm desde 
19749 quando foram estabeleci
das as primeiras normas de 
procedimento sobre o assunto. 
Devo lembrar que. em nível 
mundial. o tema do meio am
biente recém-começava a ser 
discutido já que a Conven~ão 
de Estocolmo havia sido reali
zado apenas dois anos antes. 

O Sr. Ney Maranhão 
Permite-me V. ExA um apar~e. 
nobre senador? 

O SR. ODACIR SOARES - Conce
do o aparte ao nobre Senador 
Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão Senador 
Odacir Soares, v. ExA está 
trazendo, hoje, a esta Casa, 
assunto de vital importância 
para ·o desenvolvimento do 
~a f s. Sabemos que no Bras 1"1 
nós temos três brasis: o Bra
sil do Sul, desenvolvido; o 
Srasil do Centro, em desenvol
vimento; e o Brasil do Norte e 
Nordeste, subdesenvolvido. 

Eu não conhecia a região Nor
te; nesta campanha eleitoral. 
tive ocasião de conhecer um 
dos estados mais ricos do Nor
te do Pafs, Roraima •. que deve 
ser dentro da mesma linha do 
estado de V. Exa O Estado de 
Roraima, do tamanho de São 
Paulo, contém riquezas imen
sas. mas sem um pul_mão p.ara 
respirar. A Estrada BV - 8, 
que 11ga santa Helena .a Boa 
Vista. faltam apenas .210 Km 

--------~~----------------... 
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para ser pavimentados. Se pa
vimentassem esses 210 km de 
estradas, ter-se-iam. hoje, 
condições de trazer energia da 
Venezuela, que tem uma hidre
létrica maior do que a de 1-
taipu, que será a maior do 
mundo quando terminar de mon
tar as suas turbinas. Roraima. 
então, expandiria o seu desen
volvimento, com plantações de 
soja, de laranja. com a cria
ção de gado e com um porto a 
646 ~m de distância de Boa 
Vista, para importar e expor
tar os seus produtos. V. exA 
tem toda razão. Por trás da 
propaganda ecológica, existem 
os grandes interesses econômi
cos das nações QUe não querem 
ver este País desenvolvido 
como disse muito bem o Presi
dente Collor. Tenho certeza de 
que, dentro dos 5 anos de seu 
mandato, nosso Pafs não será o 
primeiro pais do Terceiro Mun
do, mas, pelo menos. o último 
do Primeiro Mundo. Temos de 
~rabalhar, de conscientizar o 
ConQresso Nacional. para pres
~ig1ar o Norte. Para a concre
tização dessa estrada. há de 
se ter o apoio de todo parla
mentar brasileiro. Na hora em 
~ue se abrir essa estrada. na 
hora em que se abrirem esses 
canais de transportes para o 
Pacifico, este Brasil vai dar 
um salto imenso no seu desen
volvimento, principalmente na 
sua área mais pobre e mais 
neressitada. Parabens a V. 
Ex pelo magnifico pronuncia
mento. tão importante para o 
desenvolvimento do nosso 
Brasil. 

O SR. ODACIR SOARES Sena-
dor Ney Maranhão, nesse apar
te. V. Ex4 toca na questão do 
Estado de Roraima e nas cone
x5es rodoviárias que o Estado 
precisa fa;er .. para se inte
grar tambem, como o Acre. ao 
resto do País. 

Temos af um exemplo da rodo
via que lisa Manaus a .. Boa 
V1sta. Essa rodovia está aber
~a. precisa ser asfaltada. mas 
até hoje, por pressões ecoló
gicas ou pressões de grupos 
indígenas, ~não vem o Governo 
podendo alocar recursos no seu 
orçamento, no Orçamento da U
niao. para a concretização 
desse asfaltamento. 

o mesmo açontece com as BR -
364 e 317. E necessário que se 
diga claramente, para que o 
Pais saiba, para que certas 
autoridades saibam que a rodo
via existe. 

Qualquer autoridade brasilei
ra que se colocar contra a 
construção da rodovia estará 
dizendo bobagem, porque a ro
dovia existe. o que estamos 
querendo, o que estamos postu
lando. o que nos estamos rei
vindicando é que ela seja as
faltada dentro de um perfil de 

.e~trada internacional, mas ela 
,j~ exi~te. Temos_acesso. hoje. 
~ fronteiras do Brasil com o 
Peru por rodovias. por Brasi
léia até Assis Brasil; se se
~~fssemos o outro trajeto. o 
trajeto total da BR - 364, de 
Rio Branco para Cruzeiro do 
Sul e de Cruzeiro do Sul para 
Pucalpa. Também no trecho pe
ruano já existe rodovia. Por
tanto. o que se postula é o 
asfaltamento das rOdovias. das 
estradas de terra existentes 
e, evidentemente. que essas 
rodovias sejam adequadas ao 
movimento. ao transporte de 
carga de características 
i nternaci ona is. 

Algo precisa ser dito tambéffi, 
de modo que o nosso discurso, 
o nosso pleito, que a nossa 
reivindicação não pareça uma 
reivindicaçao tipicamente 
amazônica. E que. num primeiro 
momento. essa rodovia vai ser
vir muito mais ao Centro-Oeste 
e ao Sul do Brasil; regiões já 
vivenciando um processo de de
senvolvimento muito mais avan
çado - o Centro-Oeste, como 
exportador de grãos; o Sul, 
como exportador de produtos 
manu"faturados. 

Portanto. a salda do Brasil 
para o Pacífico, o asfaltamen
to da BR - -317. até à fronte i
ra do Peru e dai até o porto 
de Ilo. no Peru, é obra que 
interessa estrategicamente ao 
Brasil, obra que tem importân
cia geopolítica para o Brasil. 

Por isso, vejo. hoje. com 
muita alegria, a Confederação 
Nacional da Indústria e a 
Fiesp se engajando nesse 
processo. Fizemos esse 
seminário em Porto Velho. ao 
qual compareceram o Ministro 
da Infra-Estrutura Ozires Sil
va e o Ministro dos Transpor
tes do Peru. ocasião em que 
foram debatidos todos os as
pectos concernentes à safda do 
Brasil para o oceano Pacífico: 
o aspecto económico; o aspecto 
tipicamente técnico para a 
construção da estrada; e as 
questões ecológicas e 
indígenas. Debateram-se ainda 
questões relacionadas com o 
próprio financiamento privado 
da rodovia. E necessário que 
se fixe. que se consigne, a
qui. que a rodovia é importan
te estrategicamente para o 
Brasil. Nosso Pafs precisa ter 
a sua saida para o oce~no Pa
cífico, para chegar à Asia, ao 
Oriente, à costa QeSte dos Es
tados Unidos; à Austrália, à 
Nova Zelândia, ao Caribe, ao 
Japão. Enfim, o Brasil precisa 
ter um caminho mais Curto para 
a exportação de seus produtos 
que. hoje implica numa econo
mia de frete por tonelada em 
torno de 200 dólareS. 

Ora, qual o pafs que vai com
petir, hoje. com o Brasil na 
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Ásia, no Oriente, podendo o 
Brasil colocar os seus produ
tos com frete inferior a todos 
os outros países? Parece-me 
que nenhum. 

Logo. todas essas nações que 
levantam, em relação ao Bra
sil, questões ecológicas d in
dígenas. na realidade estão 
preocupadas com a questão eco
nômica. com a questão do co
mércio internacional. pois o 
próprio acesso que o Brasil 
tem hoje ao oceano Pacífico~ 
através do Canal do Panama 
para levar as suas mercado
rias. é muito extenso. porque. 
primeiro. elas vão a San Fran
cisco da Califórnia. e é lá. 
na costa oeste dos Estados u
nidos. que os preços são fixa
dos, firmados. 

Levanta ainda o nobre Senador 
Ney Maranhão a questão d9 Boa 
Vista. capital de mais um es
tado brasileiro que não está 
integrado ao restante do Pafs. 
por asfalto. o que acontece 
também com o Estado do Acre. 

o Sr. Oziel Carneiro 
Permite-me V. ExA um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES - Concec 
do o aparte ao nobre Senador 
Oziel Carneiro. Peço ao Presi
dente apenas um pouco de pa
ciência. pois estou terminando 
meu discurso. 

o Sr. oziel Carneiro - Nobre 
Senador Odacir Soares, ouço 
com atenção o discurso de v. 
Ex 4 em defesa da construção da 
estrada ligando o Brasil ao 
oceano Pacifico. ouvi também o 
aearte do Senador Ney Maran
hao. no-exercício da liderança 
do Governo nesta Casa. Não me 
preocupo com a ecologia defen
dida pelos ecologistas de as
falto ou por aqueles- que de
fendem o meio ambiente 
emocionalmente. Sabemos que a 
Amazônia está preservada, pre
cisa ser preservada. Como já 
disse, ela não . pode ser 
intocável. como o interesse de 
nações estrangei ra.s está 
determinando. Gostaria de su
gerir. já que o ilustre Lider 
do Governo apoiou a idéia e 
diz que no atual Governo o 
Brasil vai sair do grupo dos 
pafses subdesenvolvidos para o 
de países desenvolvidos. que 
se prOcure;·- nas regi5es mais 
desenvolvidas do Pafs. priva
tizar as rodovias. exatamente 
para que o Governo brasileiro 
possa dispor de recursos para 
investir na conquista da re
gião Amazónica e na solução. 
também, dos problemas do 
Nordeste. Nós. que ali moure
jamos, estamos civicamente in
tegrados com a nossa Pátria. 
Entretanto, infelizmente, con
tinuamos pagando um preço mui
to caro para sermos 
brasileiros. Se houver uma 
privatização das rodovias já 
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construídas nas regiões mais 
desenvolvidas do País, nas re
giões ~is ricas, teremos o
portunidade de ver recursos 
transferidos que possibilitem 
investimentos para a conclusão 
de uma estrada tão importante\ 
como essa que V. ExA está de
fendendo aqui, hoje. E eu pos
so dizer que. nesse seminário 
realizado em Porto Velho, o 
Pará esteve representado pela 
sua Federação das 
Indústrias ... 

O SR. ODACIR SOARES - É 
verdade. 

o Sr. Oziel carneiro 
- ... pelo seu Centro das 
Indústrias. O Estado do Pará 
deu o seu apoio total à ini
ciativa, à defesa do problema 
apresentado por v. Ex~ e 
ofereceu-se· para engajar-se 
nessa cruzada, a fim de que 
realmente o Brasil realize, o 
mais breve possivel, o asfal
tamento dessa estrada que dará 
acesso ao Pacifico e gue como 
disse V. ExA, colocara os nos
sos produtos de exportação num 
dos maiores mercados que exis
te hoje em todo o mundo, exa
tamente o mercado do Oriente, 
onde se concentram as maiores 
populações da Terra e que es
tão, hoje - caso do japoneses 
-. com um poder aquisitivo su
perior ao do americano. 

O SR. ODACIR SOARES - Fico 
grato a V. Ex~. nobre Senador 
Oziel Carneiro. Primeiro, por
que v. ExA, pela importância 
que tem na Amazônia. pelos do
tes pessoais. pelos cargos que 
exerceu, pela visão macroeco
nõmica que tem da nossa região 
e do próprio Pafs, tem todas 
as condições para manifestar 
os conceitos que acaba de 
consignar. 

O Governo do Presidente Co1-
lor começa a caminhar no sen
tido da privatizaçãO, pelo me
nos começa a discutir essa 
~uestão da privatização de 
certas rodovias nas reQiões 
mais desenvolvidas do Pa1s e~ 
até sob outro aspecto, já esta 
transferindo certas rodovias 
federais para o controle dos 
governos estaduais, para o 
controle coordenação e super
visão dos governos estaduais, 
como ocorreu recentemente com 
o Estado de São Paulo, onde o 
ONER - parece-me - transferiu 
a manutenção e a conservação 
de todos os trechos de rodo
vias federais neste Estado 
para o Governo de São Paulo. 

ontem, aparteando um compa
nheiro nosso, lembra-me de co
locações que o Senador Cid Sa! 
bóia de Carvalho havia feito 
no dia anterior, sobre a ques
tão da Federação. Abordando de 
forma diferente de S. ExA a 
mesma questão, consiQnava, a
qui, que, em RondOnla, por e-
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xemplo, a Previdência Social 
arrecadou, em agosto deste 
ano, 450 milhões de cruzeiros. 
com apenas a ou 9 fiscais, 
quando deveria haver, no Esta
do, cerca de 30 a 40 fiscais. 
Arrecadou 450·milhões de cru
zeiros e deixou no Estado. 
como pagamento de benefícios 
diretos, apenas 40 mt.lh6es de 
cruzeiros. Deixou naquele mês 
apenas · 40 milhões de 
cruzeiros. Hoje, em cerca de 
40 municípios de Rondônia, te
mos um posto de beneficias na 
capital, e temos mais dois 
postos de beneficies em duas 
cidades do interior. o restan
te do estado não recebe nenhu
ma contraQartida, quer a nfvel 
de beneffcios financei~os e 
patrimoniais, quer a nível de 
assistência médica e· 
hospitalar. 

Acredito, sinceramente, que o 
Presidente Fernando Collor de 
Me11o esteja disposto a mudar 
essa relação da Federação com 
os estados federados. 

Na questão da privatização e 
parece-me que os objetivos 
preconizados pelo nobre Sena
dor Ozie1 Carneiro são exata
mente no sentido de levar para 
as regiões em desenvolvimento, 
para as regiões mais carentes. 
como a nossa região AmazóniCa 
e o próprio Nordeste brasilei
ro, recursos que. hoje, são 
aplicados em regiões que já 
estão vivendo num nfve1 oe de
senvo·l vi mente comparado ao de 
importantes cidades do mundo. 
Incorporo o aparte do nobre 
representante do Pará ao meu 
discur_so, com muita alegria e 
muita honra. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res. a defesa do meio ambiente 
é hoje, assunto que empolga 
milhões de pessoas em todo o 
mundo~ é fundamento de parti
dos políticos, é tema obriga
tório em jorhais, revistas e. 
emissoras de rádio e tevê. Foi 
o assunto que mais avançou na 
mfdia mundial d~ois que foi 
encerradO o período da chamada 
guerra fria entre as duas 
superpotências. 

Assim, nós, amazônidas, p~s
samos ao primeiro plano das 
discussões internacionais, já 
que temos o privilégio de vi
ver na maior floresta úmida do 
mundo. Floresta que é maior em 
área do que a maioria dos paí
ses ricos. Fomos repentinamen
te retidados do esquecimento 
ao qual estivemos relegados 
por séculos e conduzidos às 
primeiras páginas.dos grandes 
jornais do Primeiro Mundo. 

De repente, pafses que des
truíram suas florestas e que 
exterminaram seus povos indí
genas, nações que praticaram o 
genocídio e a devastação, e 
que hoje poluem de forma cri-

minosa a atmosfera terrestre 
com seus complexos militares e 
irydustriais passam a querer 
d!tar condições para a ocupa
çao e o desenvolvimento da 
Amazônia. Aliás, costumam usar 
a palavra "santuário", quando 
se referem à Amazônia, ~usta
mente para vender a ideia de 
algo sagrado, que não pode ser 
tocado. Esquecem apenas que, 
assim, condenam milhões de 
pessoas a~ isolamento, às do
enças. a miséria~ à 
ignorância. 

Muitos desseS pafses que que
rem hoje transformar a Amazô
nia numa imensa reserva flo
restal são ~s ~e~mos que nOs 
condenaram a m1seria e ao sub
desenvolvimento por causa de 
séculos de exploração. 

Inexoravelmente, a Amazônia 
será ocupada pelos brasilei
ros. queiram ou não. A nossa 
missão, enquanto polfticos, é 
zelar para que essa ocupação 
seja feita de forma racional, 
para compatibilizar as neces
sidades de defesa do meio am
biente que nós defendemos, com 
as prioridades estratégicas de 
nosso Pafs que nós também de
fendemos, e com o bem-estar 
dos homens que vivem naquela 
região. 

Mil vezes ouvi falar que o 
Brasil viveu sempre de costas 
para a América Latina, seja 
porque havia a barreira da 
floresta amazõnica. seja por 
causa das montanhas andinas. 
Ora, este é o momento ideal 
para nos unirmos aos nossos 
irmãos do continente num mer
cado interregional. Ninguém 
desconhece que o mundo, pós
guerra fria, começa a se reu
nir em grandes blocos. Temos a 
Europa prestes a se unificar. 
O Uapão~ hoje. ~á é o lfder de 
um mercado riqu1ssimo que se 
forma no sudeste asiático. Os 
Estados Unidos resolveram se 
integrar ao Canadá e ao 
México. Natural, portanto, que 
estreitemos nossos laços com 
as nações do Norte da América 
do Sul, já que no Sul a liga
ção com Uruguai, Argentina. 
Chile e Paraguai já é antiga e 
se consolida agora. 

Depois de uma década de es
tagnação, o nosso País precisa 
voltar a crescer em ritmo ace
lerado, de tal forma que. fi
nalmente, o Estado brasileiro 
possa resgatar a grande dívida 
social que contraiu para com o 
Seu povo, que tem ficado sem
pre de fora das benesses re
sultantes do crescimento eco
nómico, muitas vezes carreadas 
para fora de nosso Pais. Acr~
dito que a ligação rodoviár1a 
do Bras i 1 com os portos .. do Pa
cífico e, no sentido inverso, 
de nossos parceiros de conti
nente com o Atlântico, vai re
presentar um passo decisivo na 
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melhoria da vida das pessoas 
que vivem na América Latina. 
Acredito que a saída do Brasil 
par~ o P~cífico é uma tarefa 
que o Governo do Presidente 
Co11or vai realizar. Tenho 
certeza disso. Muito obrigado. 1 

(Muito bem!) 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário 
- Concedo a palavrda ao 
Senador Cid Sabóia 
carvalho. 

Maia) 
nobre 

de 

O SR. CID SABÓIA DE 
CARVALHO (PMDS- CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente. Srs. Senadores. 
serei muito breve nesta comu
nicação ao final da sessão 
desta manhã de sexta-feira. 

Acaba de chegar ao Senado Fe
deral o Plano de Cargos dos 
Servidores Públicos Federais, 
trabalho que de há muito se 
arrastava na Câmara dos 
Deputados. Por certo, a demora 
desse projeto de lei. desse 
plano. não será muito grande 
no Senado Federal. Aqui, logo 
tudo estará resolvido. Está 
faltando. no entanto, Sr. Pre
sidente, a Câmara, para quem 
apelo neste momento, reso1ver 
~ questão do Regime uurfdico 
Unico dos Servidores Públicos 
Federais. Sabemos que a Câmara 
dos Deputados tem duas opções: 
o seu substitutivo e o substi
tutivo elaborado pelo Senado 
Federal. Há apenas uma 
diferença: o substitutivo do 
Senado Federal é tecnicamente 
mais recomendável. mais madu
ro. menos emocional e. ao mes
mo tempo. preserva todas as 
conquistas dos servidores. 
Muitas conQuistas foram consa
gradas e todas foram preserva
das no substitutivo do Senado 
Federal . 

Mas, sr. Presidente, há uma 
Questão estarrecedora. Algumas 
autarquias têm seus servidores 
certos de que devem ter outro 
regime que não o único. Estou 
aqui, nesta tribuna, para es
tranhar a informação chegada a 
meu gabinete de que estaria 
havendo uma pressão de parte -
pelo menos de parte - de ser
vidores do Banco Central Que 
não querem aceitar o Regime 
Juridico Único, porque enten
dem eles que devem ter um re
gi me especi a 1 . 

Não, Sr. Presidente, não 
devem. A Constituiç3o não au
toriza isso. A constituição é 
muito clara quando diz que 
haverá um regime jurídico 
único. Se é único. não pode 
haver a existência de mais ou
tro ou de mais outros. Se é 
único, é só ele mesmo que deve 
subsistir, é s6 e1e mesmo que 
deve continuar a existir. E 
este regime. escolhido pelo 

Senado Federal, com a simRatia 
da consciência da Nação, é e
xatamente o reqime jurídico 
consagrado na Le1 nR 1 .711, de 
2B de outubro de i952. 

Quero apenas dizer. sr. Pre
sidente, que quanto ao Banco 
Central, espera-se uma legis
lação que venha regulamentar o 
sistema financeiro nacional. 
AO contrário do ~Ue· pensam. 
não poderá essa regulamentação 
do sistema financeiro nacional 
estabelecer novo regime. os 
servidores de autarquias são 
regidos pela mesma lei dos 
servidores da administração 
central. da administração di
reta e das fund~ções. Não há 
outra opção. A única opÇão se
ria transformar o Banco Cen
tral em sociedade de economia 
mista, o que seria um absurdo. 
Pelas funções que tem o Banco, 
ele não poderia ser uma socie
dade de economia mfsta. Ele 
tem que ser uma sociedade di
rigente do sistema financeiro 
nacional. Quero advertir a es
ses servidores que assim pen
sam. que o Banco Centra1 deve 
ter os seus servidores traba
lhando junto aos Srs. Deputa
dos para impedir a aprovação 
do substitutivo do Senado, Que 
a sociedade já olha para esta 
entidade com muitas 
restrições. o Banco Central, 
na verdade, é o último resquí
cio, é o último reduto do au
toritarismo militar do Pais. 
Oe há muito o ~anca Centra1 
deveria ter sido modificado na 
sua medula, deveria ter 'sido 
modificado com toda a 
profundidade. Ali ainda há po
deres ditatoriais. E a socie
dade já olha para isso com 
certos receios e com certos 
cuidados. Não é muito 
recomendável essa situaçã~ 
dúplice: ora o servidor se 
sente como um bancário, regido 
pela C1T, ora quer as benesses 
da lei estatutaria, quer ser 
funcionário público. Essa dua
lidade não é recomendável para 
o sistema democrático. 

Eu faço aqui um apelo para 
que os servidores do Banco 
Central caiam num estado d~ 
consciéncia e vejam que não e 
possível resolver problemas em 
parcelas neste Brasil novo. o 
Brasil é um todo. Os servido
res públicos federais terão um 
único regime porQue assim de
termina a Constituição. 

O sr. Odacfr Soares -
Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE 
CARVALHO - Nobre Senador Oda
cir Soares, ouço o aparte de 
V. Ex~ com todo o prazer. 
Aliás, quero dizer que estava 
acompanhando o discurso de v. 
ExA, na tentativa de dar um 
aparte, mas tão brilhantes fo
ram os apartes dados a v. Ex~ 
que me esquivei do meu. Para-
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benizo a lucidez e a coragem 
do seu pronunciamento, ao se
parar o joio do trigo. A Nação 
precisa de vozes conscientes e 
de pessoas QUe tenham coragem 
de dizer o que pensam. como 
estou dizendo agora, de peito 
aberto. com a consciência ofe
recida ao julgamento daqueles 
que votaram em nós todos para 
QUe compuséssemos esta Casa. 
Nôs temos graves 
responsabilidades. OUço o a~ 
parte de V. Ex:c. 

O Sr. Odac f r Soares - Nob-re 
Senador Cid Sabóia de carva
lho, gostaria de fazer uma in
dagaçao a v. Ex~ à qual v. Ex~ 
já respondeu, de forma, como 
sempre, juridicamente 
magistral. É a interpretação 
do art. 192 da Constituiçao. 
Nessa interpretação é que es
taria, segundo o ·entendimento 
dos servidores do Banco Cen
tral, aquela abertura que os 
deixariª de fora do Regime Uu
ridico Unico. Mas. V. Ex~ já 
esclareceu a questão ao con
signar que o art. 192 dispõe 
que o sistema financeiro na
cional será reou1ado e estru
turado em lei complementar. 
deixando de fora a questão do 
Regime Uurídico Único, uma vez 
que o Banco Central é indiscu
tivelmente e notoriamente uma 
autarquia. oe modo que v. Ex 4 

tem razão. Eu iria fazer uma 
indagação. mas v. ExA já es
clareceu, e a Constituição 
nessa parte é clara ao estabe
lecer no art. 192 que o que 
será estruturado e r~gulado em 
lei complementar sera o siste
ma financeiro naciona1. 

O SR. CID SABÓIA DE 
CARVALHO - Nesse regulamento 
poderá vir a estrutura do San
co Central, mas não QUanto ao 
Regime Jurídico Unico dos 
servidores. Veja V. Ex~. há um 
item que fala claramente em 
Banco centra 1 . 

O Sr. Odacir Soares - _Exata
mente. é o item v, que reza: 
"os requisitos para a designa
ção de membros da diretoria do 
Banco Central e demais insti
tuições financeiras •... " 

O SR. CID SABÓIA DE 
CARVALHO - Exato. Há uma série 
de normas sobre o Banco cen
tral. mas nenhum~ sobre o Re
gime Jurfdico Unico dos seus 
servidores. 

A1iás. o nobre Senador Paulo 
Bisol, em uma oportunidade ou 
outra. aqui nesta Casa, quando 
reforçava uma tese de minha 
autor1a, mostrava que até dis
positivos da própria Consti
tuição poderiam estar marcados 
de inconstitucionalidade. um 
com relação ao o~tro. Seria 
uma questao, então. e se deci
dir pelo Supremo Tribunal 
Federal. 
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É claro que não pode haver 
contradição na Carta 
const i tuci ona 1 • 

O sr. Odaci r Soares -
Permite-me v. ExA um apa~te? 

O SR. CID SABÓIA DE 
CARVALHO- Pois não. 

o Sr. Odacir Soares - Nobre 
Senador Cid Sabóia de Carva
lho, temos abordado aqui - o 
nobre Senador Mauro Benevides, 
v. ExA e eu- quase rei~erada
mente, es~a questão do Regime 
Yuridico Unico. Quero airovei
tar o discurso de V. Ex , nes
te aparte que me concede, para 
~azer um apelo, mais uma vez, 
às Lideranças da Câmada dos 
Deputados, que se disponham a 
colocar em regime de urgência 
c substitutivo do Senado, para 
dirimir, para resolver de uma 
vez por todas essa questão, 
porq4e estão aí milhares de 
servidores púb1ico~ aguardando 
o Regime Jurídico Unico. Esti-
ve lendo no jornal 
informaram-me ontem -. que até 
este momento a Câmara. através 
de suas Lideranças, ainda não 
se dispõe a colocar em votação 
essa matéria da maior impor
tância para o Brasil. Era este 
o aparte que gostaria de fazer 
ao discurso de V. Ex 4 

O SR. CID SABóiA DE 
CARVALHO- O apelo de V. Ex' 
também é meu. Aliás, já cansei 
aqui de apelar para a Câmara 
dos Deputados, inclusive em 
relação àquele meu projeto de 
lei, impedindo demissões em 
período eleitoral e outros 
ates administrativos que pos
sam ser lesivos ou de benefí
cios duvidosos para servidores 
públicos nos momentos antece
dentes ou que venham depois 
das ~leições, e a Câmara nunca 
votou. 

Há matérias que dormem impie
dosamente na Câmara dos 
Deputados. Não sabemos por que 
esse acúmulo do trabalho. Sa
bemos que isso é da maior gra
vidade e que a sociedade re
clama isso. como está sendo 
agora~reclamado o Regime ~urí
d1co Unico. 

A Câma~a dos Deputados, nobre 
Senador Odacir Soares, tem 
duas opções. Li nos jornais, e 
até rebati aqui, que o Presi
dente do Sindicato dos Servi
dores Públicos. em Brasf1ia, 
havia declarado que os 
funcionários preferiam o da 
Câmara, o que duvidei. Duvidei 
por~ue, ou eles estão mal in
formados, ou foram acometidos 
de uma crise de i~norãncia a
guda, qualquer co1sa que possa 
ter acontecido. A verdade é 
que não acredito que os servi
dores públicos federais prefi
ram o substitutivo da Câmara 
dos Deputados. por uma razão 
muito simples~ o substitutivo~ 
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da Câmara é excessivo, trata 
até de quem não é servidor pú
blico, e leva os efeitos da 
lei até aos funcionários do 
Sanco do Bras i 1 , aos 
funcionários da Caixa Económi
ca Federal, aos funcionários 
da Companhia Vale' do Rio Doce, 
aos funcionários da Petrobrás, 
para dar apenas alguns exem
plos, e ao extinguir a possi
bilidade do complemento das 
aposentadorias. Aprovado este 
substitutivo~ num prazo de 6 
meses, estará criado um grave 
problema para todos aqueles 
servidores das entidades ~ue 
mencionei, ~ue tenham se apo
sentado~ porque caindo o com
plemento da aposentadoria e 
ficando apenas a responsabili
dade da Previdência Social. 
eles baixarão em cerca de 80% 
ou até mais o valor dos pro
ventos percebidos até o pre
sente momento. 

Pelo substitutivo da Câmara 
dos Deputados o IPC, se 
extingue. Não sei como vai se 
provar que o IPC não é um ór
gão da previdência privada, se 
o IPC é constituído pela von
tade individual e privada de 
cada pessoa natural que com
põem o Congresso Nacional a 
cada mandato. Os funcionários 
também compõe_ o IPC 
voluntariamente. E uma entida
de constituída para prestar 
essa ta~efa de previdência, de 
seguridade. de acompanhamento 
da necessidade social de seus 
integrantes. Extinguindo-se o 
IPC. parlamentares que apenas 
foram parlamentares - e o fo
ram por longos anos serão 
levados a uma situação 
dificílima. Será que nós. se
nadores e deputados, queremos 
desamparar as viúvas dos nos
sos companheiros que morreram, 
inclusive, já no nosso 
mandato? Morreram cerca de 
cinco ou seis senadores. Mor
reu o representante de Pernam
buco, morreu o representante 
do Amazonas. morreu o repre
sentante do Ceará, morreu o 
representante da Bahia, mo~reu 
o representante do Rio de Ja
neiro e, agora, foi assassina
do Olavo Pires. Todas essas 
pessoas, dependentes desses 
senadores. afora deputados 
também falecidos, têm vincula
ções seriíssimas com o IPC, 
sem que cuidemos com muito 
ze1o da sua subst1tuição por 
algo que realmente tenha o 
mesmo sustentáculo social? 
Será que funcionários públicos 
federais ~uerem isto? ~Eles 
querem o Regime Uurfdico Unico 
fechando os olhos aos servido
res do Banco do Brasil, aos 
servidores da Petrobrás e a 
todos os servidores que 
mencionei? Será que é da fndo
le do servidor público o que
rer beneficiar-se, não impor
tando o prejuf~o dos demais. 
que igualmente sáo servidores, 
apenas não estão catalogados 

nesse mesmo Regime Jurídico 
porque estão no outro regimà 
que o da Conso11Cação das Leis 
do Trabalho? Sera que é isso 
que os servidores públicos 
quer-em? 

Então, espanta a mim, como 
deve espantar ao próprio Go
verno e espantar a sociedade 
a demora que a Câmara está 
tendo em votar essa matéria. 
E, mais me espanta terem-me 
dito que há servidores ~ue es
tão comparecendo à Câmara dos 
Deputados, e estão se reunindo 
com deputados, exatamente para 
tentarem sejª aprovado o Regi
me Uurfdico Unico na versão da 
Câmara dos Deputados e não na 
versão do Senado. 

Isso é uma inconsciência. E, 
por que não dizer é uma in
consciência com graves retle
xos sociais. Não há nada em 
favor dos servidores fede~ais 
que haja no projeto da Câmara 
e que não esteja constante do 
substitutivo do Senado 
Federal. Nada. Todas as con
quistas estão perfe1tamente 
reservadas. 

Inclusive até aquele medo, 
nobre Senador Odacir Soares. 
de que o Governo se aprovei
tasse do art. 177, da Lei n~ 
1.711 para proceder a aposen
tadorias proporcionais. Até 
isso foi varrido, porque no 
nosso substitutivo houve o 
cuidado de o Senado Federal 
determinar a revogação desse 
artigo. 

Agora~ ninguém pode .evitar as 
interpretações ma1iciosas. 
Houve coisas absurdas. Li num 
jornal de grande circulação 
nacional: 

"Senado autoriza aposen
tadoria proporcional dos 
servi dores em 
di sponi bi 1 idade." 

Isso referindo-se ao substi
tutivo, que é exatamente con
tra isso. E não há desmentido 
que tenha guarida. A gente 
pode desmentir, o Parlamentar 
pode telefonar, pode escrever. 
pode mandar os documentos que 
quiser, e esta é a versão que 
fica~ Inclusive~ ontem, ou an
teontem, lendo o CO~reio 
B~az11iense, encontrei a carta 
de um leitor. onde menciona 
que o relator do Senado fez um 
acordo com o Governo Federal 
para a e 1 aboração do 
substitutivo. Um acordo que 
nunca houve.' O que houve foi o 
bom-senso. foi o relator com
preender o que era pacifico 
para solução da matéria, do 
Poder Executivo, no Senado, na 

.Câmara; compreender a linha 
harmônica que existe em todos 
os temas polêmicos. Não existe 
uma polêmice absolutamente 
insolúvel. Toda po1êmica é soé
lúve1. porque o homem 
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inteligente. Não é possfve1 
~ue não encontrássemos uma so
lução para o Regime Juridico 
Unico dos servidores. Mas lá 
está, por ~uê? Poraue faltou 
ao jornal que medit'asse se 
houve ou não um acordo. Penso~ 
que houve um acordo, deduziu 
que houve um acordo, porque 
viu a Liderança do Governo a
poiando o substitutivo, viu 
todo o Senado apoiando o 
substitutivo: o PSOB, o PMDB. 
o PRN, o PSB, todos os parti
dos apoiando o substitutivo. 
Então, deduziram: houve 
acordo. Mas não houve acordo, 
houve o bom-senso que se for
mou nesta Casa, porque esta 
Casa é exatamente o local onde 
se deve formar o bom-senso. 
Não há outro local mais 
adequado. É o Senado, realmen
te, onde o bom-senso deve 
predominar. 

Por isso, Sr. Presidente, es
tou ocupando a tribuna para 
estranhar, primeiro, que os 
servidores do Banco Central 
estajam querendo um regime es
pecial e. segundo, ~ue muitos 
estejam defendendo uma posição 
dúplice: ora são funcionários 
públicos. ora são funcionários 
privados. 

Não pode mais haver essa du
Plicidade; o sentido da Cons
tituição é exatamente este. 

Recebi, em meu gabinete, ser
Vidores do Banco Central e, 
com toda delicadeza, com toda 
lhaneza e com toda a seriedade 
expliquei-lhes meu ponto de 
vista. 

Sei que eles procuraram ou
tros senadores e outros depu
tados, recebendo• a mesma 
explicação. 

Há pessoas menos avisadas na 
Câmara dos Deputados, que fi
cam pensando que a Constitui
ção diga qve se há um Regime 
Uurfdico Unico, há de existir 
outro regime, bastando regula
mentar o Sistema Financeiro 
Nacional para conceder aos 
servidores do Banco Central 
uma situação de privilégio. 

E nós não somos contra os 
privilégios? Não é isso? 

O ~ue temos feito neste Pafs. 
inclusive através do nosso vo
to. através do nosso povo, não 
é exatamente uma luta contra 

os privilégios? Não é a grande 
preocupação desta Casa? Até da 
administração desta Casa? Não 
é cobrir possíveis 
privilégios? 

Não é mesmo a 
ciona1. agora? 
Repób 1 i ca não 
essa tese? 
privilégios? 

menta 1 idade na
O Presidente da 

se elegeu com 
Contra os 

Como é que estamos imaginando 
novos privilégios. exatamente 
neste momento? 

Isso. realmente, 
possível. 

não é 

A Câmara deve aprovar um ou 
outro substitutivo, assumindo. 
no entanto. a responsabilidade 
social polftica e histórica 
pelo que fizer. Os Srs. Depu
tados poderão demonstrar matu
ridade e poderão demonstrar 
até um sentido populista na 
aprovação de um ou de outro 
dispositivo, mas que predomine 
a razão para o bem dos servi
dores públicos federais. 

O substitutivo do Senado Fe
deral é maduro. é correto. é 
amplo; tem todas as conquistas 
dos servidores. respeitosamen
te tiradas do substitutivo da 
Câmara dos Deputados. inclui
das no substitutivo do Senado 
Federal. mas com o cuidado de 
não afetarmos aposentadorias 
futuras e aposentadorias pre
sentes. de não extinguirmos 
órgãos de previdência sem uma 
substituição mais perfeita e 
um estudo mais correto. 

Era o que tinha a di2er, Sr. 
Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) 
- Nada mais havendo a tratar. 
vou encerrar a presente ses
são. designando para a 
ordinária de segunda-feira a 
seguinte. 

ORDEM DO DIA 

- 1 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N~ 52. OE 1990 

(Em _regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do Re
gimento Interno) 

Discussão, em tUrno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 52. de 1990 (n~ 240/90. na 

me--,-...... 
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Câmara dos Deputados), que a
prova o texto do convênio co
mercial. ce1ebrado entre o Go
verno da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Repú
blica de Cuba, em Brasflia. a 
16 de outubro de 1989. 
(Dependendo de parecer.) 

-2-

PROJETO OE LEI DO SENADO 
N" 299, DE 1989 

(Cm regime de urgência, nos 
termos do art. 336. c, do Re
gimento Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do Senado n~ 
299, de 1989, de autoria do 
Senador Voão Menezes, que cria 
a Fundação Machado de Assis e 
dá outras prov1dências. 
(Dependendo de parecer.) 

3 -

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N~ 55. OE 1990 

(Em regfme de urgência. nos 
termos do art. 336. c do Regi
mento Interno) 

Discussão. em turno único. do 
Projeto de Resolução n~ 55. de 
1990, de fníciativa da comis
são de Assuntos Económicos, 
aue estabelece condições para 
e renegociação da divida ex
terna brasileira. 

Discussão, em turno único do 
Projetó de Lei do DF n~ 27, de 
1990. de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal~ que 
dispõe sobre a alienaçao de 
bens imóveis residencia1s de 
propriedade do Distrito Fede
ral e situados no Distrito Fe
deral, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n~s 206 e 285. 
de 1990, da Comissão 

Do Distrito Federal, 1~ 
pronunciamento: favoráve1; 2Q 
pronunciamento: favorável, com 
as alterações propostas atra
vés da Mensagem ·n~ 10S, de 
1990-DF. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 
12 hoPas e t5 minutos.) 
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ANO XLV- N° 144 TERÇA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 1990 BRAS1IJA-DF 

ONGRESSO NACIONAL,------. 
Faço sabe~ que~ Congresso Naciona1 aprovou. nos termos do art. 49. incisQ 1. da 

Constituição. e eu. Nelson Carneiro. Presidente do Senado Federal. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 39, DE 1990 

Aprova o texto do Acordo de COoper~ão Cultural entre o Governo da R~blica Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repübltca Popular de Moçambique, celebrado em Mapu
to, em 1Q de junho de 1989. 

Art. 1ã É aprovado o Acordo de Cooperação Cultural_ entre o Governo da Repúb11ca 
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Moçambiquey celebrado em Mapu
to. em i~, de junho de 1989. 

Art. 2~ São sujeitos à aprovaçáo do Congresso Nacional ~uaisquer atos que possa~ 
resultar em revisão do refe~ido Acordo. 

Art. 3~ Este decreto legislativo ent~a em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 29 de outub~o de 1990.- Senador.Nelson Carneiro, Presidente. 

ACORDO DE COOOPERAÇÃO 

GOe~~~~R~k ~~~~~L?CA 
FEDERATIVA DO BRA~!L 

E O GOVERNO DA REPUL!CA 
POPULAR DE MOÇAMBIQUE 

O Governo da Repúb\ica Fede
rativa do Bras i 1 

e 

O Governo da República Popu
lar de Moçamb1que (doravante 
denominados "Partes Contra-
tantes 1') • • 

Oesej osos de forta·l ecer os 
laços comuns de amizade e com
preeensão existentes ent~e 
seus dois povos e de promove~ 
as re1ações culturais entre os 
dois pafses; 

Conscientes ,dos vincules cul
turais que unem os seus povos; 

TendO em mente os objeti vos 
do Acordo Geral de Cooope~ação 

entre a República federativa 
do Brasil e a República Popu
lar de Moçambique. firmado em 
Srasflia. em 15 de setembro de 
1981. 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes com
prometem-se a promover a coo
peração mútua nos domfnios da 
cultura. ·da educação. da arte, 
dos esportes e da comunicação 
social e, com essa finalidade, 
a~ desenvolver aç5es. pro~etos 
e programas de intercâmb1o e 
cooperação cultural que serão 
executados ao abrigo do pre
sente Acordo. 

ARTIGO II 

As ações, projetas e progra
mas serão os instrumentos exe
cutivos deste Acordo e deve
rão. sempre que possível. es
pecificar. entre outros, os 

seguintes elementos: cronom
grama de e~ecução. recursos 
financeiros e humanos a empe
nhar, órgãos executores e o
brigações especiais. não pre
vistas no presente Acordo, a 
serem assumidas pelas Partes. 

ARTIGO III 

As Partes Contratàntes pode
rão. sempre que julgarem con-. 
veniente, e, de comum acordo, 
solicitar a participação de 
organismos internaciona1s e de 
entidades gove~namentaís ou 
não-governamentais, no finan
ciamento e execução das ações, 
projetes e programas que ve
nham a definir. 

ARTIGO IV 

Os privilégios a serem conce
didos aos peritos de uma das 
Partes no Território da outra 
se~ão objeto de instrumentos 
específicos a serem oportuna
mente negociados. 

~'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"--=• ... 'o/?!o~.•~•~•?•va,.,.,,, ... ,..,,,..,, .. , ... ,~.,,~,~,.oc·c~o·oo·.,,_,S,:S"&8F'·'·~•&•·o.~,~~,,.-,,,.,%,"""~""""7h>''"'"'"~~ 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral·do Stinado Federal 
AGACII;l. DA· SILVA MAIA 

:OiretÔr Exécutivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE· SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Óiretor Industrial 
flORIÀN AUGUSTO COUTINHO MADRUG,O. 
Diretor Adjunto 

ARTIGO V 

1. cada Parte Contratante 
compromete-se a estimular os 
con~atos entre os seus estabe
lecimentos de ensino superio~ 
e outros e a promover o inter
câmbio de seus professores po~ 
meio de es~ág1os no território 
da outra Parte.a fim de minis
~rar cUrsos ou rea1fzarem pes
quisas. 

.2. As Pa~tes Contratantes es
timularão troca de delegações 
e de documentação no âmbito de 
aplicação do- presente Acordo. 

ARTIGO VI 

1. Cada Parte Contratante 
concederá ou estimulará a con
cessão. de bolsas de estudos a 
nacionais da outra Parte para 
iniciar ou prosseguir estudos, 
estágios, cursos de especiali
zação ou de aperfei~oamento. 

2.. .Aos beneficiários. dessas 
bolsas se~á concedida dispensa 
de exames de admissão e dos 
pagamentos· de taxas de matrí
culas. 

3. As condições de env(o e 
estada dos beneficiários de 
bolsas de estudos. no territó
rio da outra Parte, serão de
finidas pela subcomissão de 
que trata o Artigo XXI do pre
sente Acordo. no âmbito da co
missão Mista permanente da 
qual é órgão. 

ARTIGO VII 

As Partes COntratantes darão 
a conhecer. anualmente. por 
via diplomática, as suas ofer
tas, concernentes às áreas de 
estudo e ao número de estudan
tes da outra Parte que poderão 
ingressar. sem exames de ad
missão, na série inicial de 
suas instituções de educação 
superior. isentos de quaisquer 
taxas escolares. 
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EXPEOIENTt: 
CEJimiO o,tÃACO DO ~NADO FEDERAL 

DtAIIIO DO CONGIIEIISO NACIONAL 
Impresso sob a responubdldade cU Mesl·cto Senado Feder~ 

ASSINATURAS 

ARTIGO VII I 

1. A tranferência de estudan
tes de uma das Pa~tes para es
tabelecimentos estaduais da 
outra ficará condicionada a
presentação pelo interessado 
de certificado de aprovação de 
estudos realizados,.devidamen
te reconhecidos e legalizados 
pelo pais de origem. 

2. A reval1dação e adaptação 
dos estudos se realizarão de 
acordo com as normas estabele
cidas pela legislação do pafs 
onde os estudos t1verem pros
seguimento. 

3~ Em qualquer caso, a 
trasnsferência estará subordi
nada a prévia aceitação da 
instituição de ensino para a 
qual o estudante deseja trans
'ferir-.se. 

ARTIGO IX 

os diplomas e títulos expedi
dos por · i ns-t i tu i ções de ensino 
superior de uma das Partes 
Contratantes terão validade no 
território da outra Parte, 
desde que preencham as condi
ções de equiparação exigidas 
pela legislação vigente em 
cada Parte Contratante. 

ARTIGO X 

As partes Contratantes promo-
verão: 

a) visitas de estudos e de 
informação, individuais ou em 
grupo, e participação em con
gressos.e outras reuniões de 
escritores, historiadores, ar
tistas, professore~. cientis
tas. técnicos e outras perso
nalidades respresentativas 
destes domínios; 

b) intercâmbio de investiga
dores e especialistas. indivi
dualmente ou integrados em 
missões. · 

ARTIGO XI 

As Partes Contratantes, com o 
objetivo de desenvolver o in
tercâmbio entre os dois países 
no domínio do cinema, promove
rão: 

a) a exibição de películas 
documentárias, artísticas e 
educativas; 

b) a realização de semanas, 
ciclos óu sessões de C1rtema, 
bem como contactos entre cine
matecas, com vistas ao estudo 
e divulgação das respectivas 
cinematografias~ 

ARTIGO XII 

Cada Parte Contratante p~omo
verá. no território da outra o 
conhecimento do seu patrimônio 
cultural. nomeadamente por me
io de: 

a) conferências, colóquios e 
outras reuniões de ca~áter 
análogo; 

b) exRosições artísticas, bi
b1 iográficas e outras·: 

c) intercâmbio de grupos ar
tísticos, musicais ou de fol
clore; 

d) intercâmbio de filmes, 
discos, publicações. livros e 
periódicos. 

ARTIGO XIII 

Cada Parte Contratante favo
recerá e estimulará a coopera
ção entre as respectivas uni
versidades~· -...:instituições de 
ensino superior. museus, bi
bliotecas. -centros de cultura 
e demais instituições cultu
rais. 

ARTIGO XIV 

As Partes contratantes procu
rarão transmitir~ em publica
ções de divulgaçao, o conheci
mento da historia e dos valo
res culturais da outra Parte, 
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com base em documentação 
cada parà efeito. 

ARTIGO XV 

tro-

1. Cada Parte Contratante 
procurará promover através daS 
suas instituições. especial
mente sociedade de escritores 
e de artistas e institutos de 
livro, o envio regular de suas 
publicações com destino às bi
bliotecas da outra ~arte. 

2. Cada uma das Partes Con
tratantes estimulará a edição, 
a cc-edição e a importação de 
obras literãrias. educacio
nais, artísticas e técnicas de 
autores nacionais da outra 
Parte. 

ARTIGO XVI 

CaÇa Parte Contrantate prote
gera, no seu território, os 
direitos de ~ropriedade artís
tica e intelectual originãria 
da' outra Parte. em harmonia 
com as convenções internacio
nais a que tenha aderido ou 
venha a aderir no futuro. 

ARTIGO XVII 

1. Ambas as Partes Contratan
tes estimularão o intercâmbio 
e a cc-produção de material de 
rádio e de televisão. e incen
tivarão o intercâmbio no setor 
de rádio e televisão educati
va. 

2. Cada Parte . Contratante 
compromete-se a receber, em 
seu território. candidaturas 
da outra Parte para a 
fre~Oência"de cursos de forma
ção e aperfeiçoamento. e par
ticipação em estágios profis
sionais no domfnio do jornal, 
rádio e televisão. 

ARTIGO XVIII 

As Partes Contratantes promo
verão o intercâmbio e a coope
ração entre suas organizações 

esportivas, com vista ao de
senvolvimento do esporte e a 
realização de competições. 

ARTIGO XIX 

As Partes Contratantes ~rocu
rarão propiciar as necessárias 
facilidades alfandegárias e 
isenção de direitos e taxas 
aduaneiras relativas à entra
da, em seu territõrio~ de todo 
o material não destinado a 
fins comerciais e que tenha 
como ob~etivo a concretização 
das ativ1dades decorrentes do 
presente Acordo. 

ARTIGO XX 

Para aplicação das facilida
des e isenções a que se refere 
o artigo precedente. o governo 
interessado proporcionará ao 
outro, por via oficial, ades
crição pormenorizada dos obje
tos ou materiais para os quais 
tenham pedido entrada no ter
ritório da outra Parte. assim 
como as demais circunstâncias 
~aferentes ao pedido de isen
ção. 

ARTIGO XXI 

1. Pare velar pela aplicação 
do presente Acordo e adotar 
quaisquer medidas necessárias 
à promoção do ulterior desen-· 
volvimento das relações cultu
rais entre os dois países4 é 
constitulda uma Subcomissão 
para Assuntos culturais no âm
bito Oa Comissão Mista Perma
nente •. estabelecida pelo Acor
do Geral' de Cooperação entre a 
República Federativa do Brasil 
e a República Popular de Mo
çambique. firmado em Brasília~ 
em 15 de setembro de 1981. 

2. A Subcomissão terá. entre 
outras. as seguintes atribui
ções: 

a) avaliar a implementação do 
presente Acordo; 

b) apresentar sugestões com 
vistas a facilitar sua execu
ção; e 

c) planejar ações e formular 
projetos e programas de inter
câmbio cultural e educacional. 

3. A referida Subcomissão 
reunir-se-á por ocas1ão das 
reuniões da Comissão Mista 
Permanente da qual é órgão. ou 
separadamente. sempre que 
necessário~ 

ARTIGO XXII 

1. Cada uma das Partes Con
tratantes notificará a outra 

·cto cumprimento das respectivas 
formalidades constitucionais 
necessárias à aprovação do 
presente Acordo. o qual 
entrará em vigor na data do 
recebimento da segunda dessas 
not i f 1 cações: 

2. O presente· Acordo perman
cerá em vigor por período ili
mitado. a menos que uma das 
Partes Contratantes o denun
cie. por via diplomática. A 
denúncia surtirá efeito seis 
meses após a data da respecti
va noti f1cação. 

3. A denúncia ou expiração do 
Acordo não afetará o cumpri
mento dos programas e projetes 
em execução e ainda não con
clufdos. sa1vo quando as Par
tes Contratantes convierem o 
contrário. · 

Feito·em Maputo. ao 1~ dia do 
mês de junho de 1989. em dois 
originais, em português. sendo 
ambos os textos igualmente 
autênticos. - Pelo Governo da 
República Federativa do Bra
sil, Carlos Lu!z Coutinho Pe
rez. Embaixador- Pelo Governo 
da República Popular de 
Moçambique: ~acinte Soares Ve
loso. Ministro de Cooperação. 

....------SENADO FEDERAL-------. 
Faço saber ~ue o Senado ~edera1. aprovou. e eu. Nelson carnelro. Presídente. nos 

termos do art. 48. item 28, do Regimento Interno. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NO 45, OE 1990 

Altera a redação do art. 15 da Resolução do Senado Federal nQ 98, de 1989. 

Art. 1~ o a~t. 15 da Resolução do Senado Federal n~ 96, de 1989. passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 15 Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. até 31 
de outubro de 1991 

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

senado Fede~al, 29 de outubro de 1990. -Senador Nelson Carneiro. Presidente. 

'V -~~---
~-> 
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1 - ATA DA 168• SESSÃO, EM, 
29 DE OUTUBRO DE 1990 

1 • 1 ABERTURA 

1 .2 EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficio do Sr. Pri
me i ro secretário da Câmara 
dos Deputados 

Encaminhando à revisão do 
Senado autógrafo do seguin
te projeto: 

- Projeto de Lei da Câmara 
n.s~. 82. de 1 990 ( n.s~. 
4.675/90. na Casa de 
origem), que dispõe sobre a 
complementação de aposenta
doria de ferroviários e dá 
outras providências. 

1.2.2- Ofício do Prefeito 
de São Lufs 

Nll. S/N/90, encaminharido 
ao Senado Federal, documen
tação relativa ao endivida
mento daquele municip1o re
ferente ao mês de junho de 
1990. 

1.2.3- Ofício do secretá
rio Municipal de Finanças 
da Prefeitura de Natal. 

N.s~. 202/90, encaminhando 
ao Senado Federal, documen
tação relativa ao endivida
mento daquele municfpio re
ferente ao terceiro trimes
tre deste ano. 

1.2.4 - Leítul"'a de Proje,
tos 

Projeto de Resolução ng 
57, de 1990~ que dispõe so
bre a extinção de 20 
(vinte) cargos. em Comis· 
são, de Assessor Legislati
vo do Grupo Oireção e As
sessoramento Superiores do 
Quadro Permanente do Senado 
Federal. e dá outras 
providências. 

- Projeto de Lei do Senado 
n~ 186, de 1990, d9 autoria 
do Senador Mareio Lacerda, 
que dá nova redação aos ar
tigos que menciona dos Ca
pítulos li, III e IV do Tí
tulo V do Livro I da Parte 
Geral do Código Civil (Lei 
n~ 3.071, de 1~ de janeiro 
de 1916). 

Projeto de Lei do Senado 
n~ 187, de 1990, de autoria 
do Senador Francisco Rol
lemberg. que dispõe sobre a 
conversão de saldos das 
contas do FGTS. 
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1.2.5.- Requerimento 

- N~ 382/90, de autoria do 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso, solicitando auto
rização do Senado Federal 
para ausentar-se do Pais no 
período compreendido entre 
os dias 29 de outubro e 6 
de novembro. 

1.2.6 Discursos do 
Expediente 

SENADOR ANTÓNIO LUIZ MAYA 
Regime jurídico ún1co 

para os servidores públi
cos. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -
Esvaziamento econômico do 
Estado do Rio de Vaneiro. 
Possfvel transferência da 
mesa de open do Rio de Va
neiro para São Paulo. 

SENADOR MAURO BENEVIDES -
Defesa da manutenção das 
zonas de processamento de 
exportação. 

SENADOR AMIR LANDO - Ocu
pação da Amazónia, particu
larmente de Rondônia, e as 
pressões internacionais 
prejudiciais ao seu desen
volvimento. 

SENADOR JOÃO LOSO - Nova 
técnica da Assessoria ~urf
dica da Secretaria do De
senvolvimento Regional da 
Presidência da República em 
face da argUição de eventu
ais vfcios de inconstitu
cionalidade em procedimen
tos do Governo Federal 
quanto a incen~ivos fiscais 
regionais, especificamente 
o Finar e o Finam; tratadas 
em matérias veiculadas 
na Folha de S. Paulo, de 12 
de outubro último. 

_1 ~-2. 7 Comunicação da 
Presidência 

- Inclusão em Ordem do Dia 
da próxima sessão de lista 
sêxtupla, apresent~da pela 
Comissão Diretora, para a 
escolha dos representantes 
do Senado Federal no Conse
lho da República. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legis
lativo n.n 52, de 1990 (n 2 

--240/90, na Câmara dos 
Oep~tados), que aprova o 
texto do convênio comer
cial, celebrado entre o Go
verno da República Federa
tiva do Brasil e o Governo 
da República de Cuba, em 
Brasília, a 16 de outubro 

de 1989. Discussão encerra
da após parecer favorável 
da comissáo competente, fi
cando a votação adiada nos 
termos do art. 168 do Regi
mento Interno. 

Projeto de Lei do Senado 
n~ 299, de 1989, de autoria 
do senador Jo&o Menezes~ 
QUe crla a Fundação Machado 
de Assis e dá outras 
providências. Retirado da 
pauta. 

Projeto de Resolução n 2 

55. de 1990, de iniciativa 
da Comissão de Assuntos E
conómicos. que estabelece 
condições para a renegocia
ção da divida externa 
brasi1eira. Discussão en
cerrada ficando a votação 
adiada nos termos do art. 
168 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do DF n~ 
27, de 1990, de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal~ que dispõe sobre a 
a1ienaçao de bens imóveis 
residenciais de propriedade 
do Distrito Federal e si
tuados no Distrito federal, 
e dá outras 
providências. Discussão en
cerrada, após usarem da pa
lavra os Srs. José Paulo 
Bisol e Cid Sabóia de car
valho, ficando a votação 
adiada nos termos do art. 
168 do Regimento Interno. 

1. 3 . 1 ComunIcação da 
Presidência 

- Adiamento da votação do 
Requerimento n~ 382/90, 1i
do nO Expediente, por fa1ta 
de quorum. 

1.3.2 Discursos após a 
Ordem do Dia 

SENADOR CIO SASÓIA DE CÀR
VALHO-" Regime jurfdico ú
nico dos servidores públi
cos da União. 

SENADOR ODACIR SOARES 
Presença na tribuna do Se
nado Federal de Deputados 
Federais eleitos por Rondô
nia. 

SENADOR NEY MARANHÃO 
Resposta do Secretário Na
cional de Energia. a carta 
dé S. Ex~. referente ao re
passe de energia elétrica 
feito por empresas esta
duais. 

SENADOR ÁUREO MELLO - Ho
menagem da Suframa ao cen
tenário de Lindolfo Co1lor. 
cassação, de uso de um ca-
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nal de -satél i't,e, para o in
tercâmbio de informações 
entre as suas unidades fe
derativas. da Rede Amazóni
ca de televisão. 

SENADOR MARCO MACIEL 
ZPE. como moderno e efi
ciente mecanismo para pro-

mover o desenvolvimento re
gional. 

d~m3d~ oia0â~tg~~~f~adas~~: 
são 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 - ATO DA COMISSÃO OIRE
TORA 

N.s~. 16, de 1990 

3 MESA OIRETORA 

4 LÍDERES E VICE-LÍOERES 
OE PARTIDOS 

e - COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SOES PERMANENTES 

Ata da 168!! Sessão, em 29 de outubro de 1990 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48 ªLegislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

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

Áureo Mel lo- João Menezes
António Lul2: Maya --Joãc Lobo 
- Cid Sabóia de Carvalho -
Mauro Benevides Marcondeb 
Gadelha Marco Macie1 - Ney 
Maranhão - Nelson Carneiro -
Mareio Lacerda -Mendes Cana1e 
-Alberto Hoffmann. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 13 
Srs. Senadores. Havendo número 
regimental. declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus ini
ciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1~ Secretário procederá 
~ leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

Do Sr. 1Q Secretá~io da Câma
ra dos Deputados, encaminhando 
à revisão do senado autógrafo 
do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
NQ 82. OE 1990 

(NQ 4.675/90, na Casa de 
origem) 

Dispõe sobre a complemen
tação de aposentadoria de 
ferroviários e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art; 1~ É garantida a comple
mentação da aposentadoria paga 
na forma da Lei Orgânica da 
Previdência Social - LOPS. aos 
ferroviários admitidos até 31 
de outubro de 1969 na Rede 
Ferroviária Federal S.A. • 

RFFSA. consti tu'Ída ex-vi da ferroviário abrangido por esta 
Lei n~ 3.115, de 16 de março lei é igualmente devida pela 
.de 1957. suas estradas de fer- União e continuará a ser paga 
ro, unidades operacionais e pelo INPS, observadas as nor
subsidiárias. mas de concessão de beneficias 

·~servadas es normas 
• _ . _.:;.dO de_ benefícios da 

·1. previdenciáf-~a. a comple
mentação da aposentadoria de
vida pela União é constituida 
pela diferença entre o valor 
da aposentadoria p~ga pelo 
Instituto Nacional da previ
dência Social - !NPS, e o da 
remuneração do Cargo corres
pondente ao do pessoal em ati
vidade na RFFSA e suas 
subsidiárias, com a rspectiva 
gratificação adicional por 
tempo_ de serviço. 

Parágrafo único. o·reajusta
mento do valor da aposentaC~· 
ria complementada obedecerá 
aos mesmos prazos e condições 
em ~ue for reajustada a remu
nera'Ção do ferroviário em ati
vidade, de forma a assegurar a 
permanehte tgualdade entre 
eles. 

Art. 3~ Os efeitos desta lei 
alcançam tambéfll os 
ferroviários. ex-servidores 
públicos ou_ autilrquicos que, 
com base na Lei nQ 6.184, de 
11 de dezembro de 1974, e no 
Decreto-Lei n~ 5. de 4 de a
bril de 1966, optaram pela in-

__ tegração nos quadros da RFFSA 
sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho, inc1usi
ve os tornados inativos no pe
rlodo de 17 de março de 1975 a 
19 de maio de 1980. 

Art. 4~ Constitui condição 
essencial pare a concessão da 
complementação de gue trata 
es:ta 1ei a detençao, pelo 
beneficil3,r'io, da condiÇão de 
ferroviário. na ·data imediata
mente anterior ao inicio da 
apOSerltado,ria previc:lenciária. 

Art. 5~ A dbmplementação da 
pensão de beneficiário do 

da lei previdenciária e as 
disposições do parágrafo único 
do art. 2~ desta 1ei. 

Parágrafo único. Em nenhuma 
hipótese a pensão 
previdenciãria comp1ementada 
poderá ser paga cumulativamen
te com as pensões especiais 
previstas nas Leis n 2 s 3 .. 738, 
de 3 de abril de 1960. e 
6.782, de 20 de maio de 1980, 
ou quaisquer outros beneffcios 
pagos pelo Tesouro Nacional. 

Art. 6~ o Tesouro Nacional 
manterá à disposição do INPS, 
à conta de dotações próprias 
consignadas no Orçamento da 
União, os recursos necessários 
ao pagamento da complementação 
de que trata esta lei. 

Art. 7~ Esta lei entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art. 8~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

LóGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATÍVA DO BRASIL 

-................. ~ ~ .. ~ ....... . 
ATO DAS DISPOS!ÇÕEo 

CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS 

Art. 58. Os beneffcios de 
prestação continuada, mantidos 
pela Previdência Social na 
data da promulgação da Consti
tuição. terão seus valores re
vistos. a fim de que seja res
tabelecido o poder aquisitivo. 
expresso em número de salários 
mfnimos, que tihham na data de 
sua concessão, obedecendo-se a 
esse critério de atualização 
até a implantaç_ão do plano de 

'""-"''"'f't'Y'"- a-
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custeio e benefícios referidos 
no artigo seguinte. 

Parágrafo un1co. As presta
ções mensais dos. beneficias 
atualizadas de acordo com este 
artigo serão devidas e pagas a 
partir do sétimo mês a contar' 
da prorm.Jl gação da 
Constituição. 

LEI NA 3.115. 
DE 16 DE MARÇO DE 1957 

Determina a transformação 
das ~resas ferroviártas 
da Uniao em sociedades por 
ações; autoriza a consti
tuição da Rede Ferroviária 
Federal S.A .• e dá outras 
providências. 

Art. 1 2 Fica o·Poder Executi
vo autorizado a constituir, 
nos termos da presente lei, 
uma sociedade por ações sob a 
denominação de Rede 
Ferroviária Federal S.A. 
RFFSA -. à qual serão incorpo
radas as estradas de ferro de 
propriedade da União e por e1a 
administradas, assim Como as 
que venham a ser transferidas 
ao domínio da União ou cujos 
contratos de arrendamento se
jam encampados ou rescindidos. 

Art. 2~ O Presidente da Repú
blica designará. por decreto. 
o representante da União nos 
ates constitutivos da RFFSA. o 
qual promoverá: · 

a) a avaliação dos bens e di
reitos arrolados para consti
tuírem o capital da União: 

b) a organização dos Estatu
tos da Sociedade; 

c) o pl~no de transferência 
dos serv1ços que tenham de 
passar do Ministério da Viação 
e Obras Públicas para a RFFSA. 

§ 1~ A RFFSA. será constitui
da em sessão pública no Minis
tério de Viação e Obras Públi
cas e de cuja ata deverão 
constar os estatutos aprova
dos. o histórico. bem como o 
resumo dos ates constitutivos. 

§ 2k Os atos constitutivos da 
sociedade e os seus estatutos 
serão aprovados por decreto do 
Poder Executivo, sendo arqui
vada no Departamento Nacional 
da Indústria e Comércio a có
pia da ata. devidamente 
autenticada. 

§ 3~ Uma vez aprovada a cons
tituição d~ sociedade, ser
lhe-ão transferidas automati
camente. todas as dotações 
orçamentárias destinadas às 
entidades a ela incorporadas. 

Art. 3 2 Nos estatutos da 
RFFSA. bem como nos das sacie-
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dades que vier a organizar. 
serão observadas. em tudo que 
lhes for aplicável e não con
trariar os dispositiVOs da 
presente lei. as normas da lei 
das sociedades anónimas. 

Art. 4 2 A União subscreverá a 
totalidade das ações que cons
tituirão o capital inicial da 
RFFSA e o integra1izará com o 

-v,ç:~.1or: 

a) dos bens e direitos que 
hoje formam o património das 
empresas ferroviárias de sua 
propriedade e Que foram incor
poradas à RFFSA; 

b) pela tomada de ações por 
pessoas jurfdicas de direitó 
púb1ico interno ou por socie
dades de economia mista. nos 
termos do art. s~ da presente 
1ei. 

§ 1 2 o valor dos bens e di
reitos a que se refere este 
artigo será fixado por avalia
ção, na forma do ca~ftulo II 
(arts. 4~. 5~ s~. 7~ e s~) do 
Decreto-Lei n~ 2.627, de 26 de 
setembro de 1940. 

§ 2~ o Governo poderá 
desfazer-se das ações de sua 
proprledade que excederem 51% 
(cinqüenta e um por cento) do 
capital da RFFSA, vendendo-as. 
por valor n§o inferior ao no
minal, às pessoas jurfdicas de 
direito público interno. às 
sociedades de economia mista 
constantes do art. s~. itens I 
e II. e às pessoas ffsicas e 
jurfdicas de direito privado. 
brasileiras. neste caso atê o 
máximo de 20% (vinte por cen
to) do capital social. 

§ 3~ O capital da RFFSA S!rá 
representado por açoes 
ordinárias, com direito de vo
to. e prefenciais, sem esse 
direito, podendo os aumentos 
dividir-se, no todo ou em par
te. em ações preferenciais 
para cu~a emissão não 
prevalecera a restrição do 
parágrafo único do art. gA do 
Decreto-Lei nA 2.627. de 26 de 
setembro de 1940. 

§ 4A As ações preferenciais 
terão prioridade no reembolso 
do capital e na distribuição 
do dividendo mínimo de 8% 
(oito por c~nto). 

Art. Sk A RFFSA. operará di
retamente ou através de 
subsidiárias. que organizar, 
medi ante prévia autorização do_ 
Governo. expressa em decreto 
do Poder Executivo. 

Parágrafo único. No prazo 
máximo de um ano, a contar da 
publicação desta lei. a RFFSA 
apresentará um plano de grupa
mento das estradas de ferro a 
ela incorporadaS 7 de maneira a 
formarem sistemas regionais e 

a constftufrem as sociedades 
anônimas subsidiárias. 

Art. 6~ A RFPSS. bem como as 
sociedades que vier a organi
zar poderão admitir como 
ac~onistas: 

I - as pessoas jurfdicas de 
direito público interno; 

II o Banco do Brasil e as 
socieqades de economia- mlsta 
criadas pela União, pelos es
tados ou pelos municfpios que, 
por força da lei, estejam sob 
o controle permanente do poder 
público; 

III as 
jurídicas de 
brasileiras) 
por cento 
capital. 

pessoas fisicas e 
direito ·privado. 
até 20% (vinte 

do respectivo 

Parágrafo único. Os estatutos 
da RFFSA, e os das sociedades 
que v1er a organizar. estabe
lecerão que, quando no capital 
de qualquer delas~ as açóes 
pertencentes às pessoas jurf
dicas de direito público exce
to a União. e as pessoas físi
cas e jurfdicas de direito 
privado, brasileiras. alcança
rem 7,5% (sete e meio por cen
to) do total. será assegurada 
a participação da minoria na 
diretoria e no conselho fiscal 
de empresa onde isso ocorrer. 

Art. 7~ Compete à RFFSA: 

a) administrar, explorar, 
conservar. reequipar. ampliar, 
melhorar e _manter em tráfego 
as estradas de ferro a ela 
incorporadas; 

b) lançar n0 mercado. por seu 
valor nominal, obrigações ao 
portador de sua própr1a emis
são ou de emissão de empresas 
que vier a organizar, até o 
limite do dobro de seu capital 
integra1izado. com ou sem ga
rantia do Tesouro. 

c) subscrever capital das so
ciedades sob seu controle e 
conceder-lhes empréstimos ou 
garantias; 

d) sistematizar e fiscalizar 
a administração das empresas 
sob seu controle. bem como 
seus métodos e processos de 
operaç~o. mediante contrato de 
prestação de serviços em que 
garanta a essas ~mpresas as
sistência técnica. contábil, 
juridica e administrativa; 

e) propor as revisões e modi
ficações de tarifas que julgar 
necessárias, ao Departamento 
Nacional de Estradas de Ferro 
que estudará as propostas. ou
vindo os órgãos competentes e 
submetendo o resultado à apro
vação. final do Ministro da 
Viação e Obras Públicas; 
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f) elaborar o plano de ativi
dades e aprovar os orçamentos 
das sociedades sob seu contro
le. fiscalizando a respectiva 
execução: 

g) reestruturar os quadros de 
pessoal em função das necessi,
dades de serviço e padrões de 
vida regionais, fixar o seu 
número nas empresas que orga
nizar, sua remuneração. direi
tos e deveres; 

h) realizar todos os traba
lhos de estudo e construção de 
estradas de ferro que lhe fo
rem cometidos pela União, ou 
para os quais lhe forem forne
cidos recursos. 

Art. 8k É vedado à RFFSA: 

a) alienar ou gravar as ações 
das sociedades sob seu contro
le a ponto de reduzir a menos 
de 51% (cinqüenta e ~m por 
cento) a sua própria partici
pação no capi ta 1 destas 
sociedades: 

b) aceitar depósitos irregu
lares; 

c) conceder financiamentos .. 
sob qualquer modalidade. a 
particulares ou empresas que 
não es~ejam sob seu controle; 

d) penhorar as ações das so
ciedades que vier a organizar, 
salvo quando se tratar de ope
ração com estabelecimento 
cancário de propriedade ou sob 
o controle do Tesouro Nacio
na 1. 

Art. 9~ A administração da 
RFFSA, obedecerá à forma cole
gial e será exercida por uma 
diretoria cujos membros, soli
dariamente responsáveis pelas 
decisões tomadas e em número 
de 7 (sete), serão eleitos 
pela assembléia geral que 
indicará. dentre eles, o pre
sidente. 

Parágr~fo un1co. Os diretores 
eleitos terão mandato de 4 
(quatro) anos, com recondução 
permitida, sendo que, inicial
mente, o presidente e Um 1dire
tor terão mandato de 4 
(quatro) anos, dois de 3 
(três) anos, dois de 2 (dois) 
e um de 1 (um) ano, conforme 
indicação expressa da assem
bléia geral no ato da eleição. 

Art. 10. O conselho fiscal 
será constituído de 3 (trésj 
membros, com mandato de 1 (um 
ano, eleitos pela assembléia 
geral, assegurado o direito de 
representaçao da minoria. 

Parágrafo un1co. O conselho 
fiscal da RFFSA, terá as atri
buições constantes do art. 127 
do Decreto-Lei n~ 2.627, de 26 
de setembro de 1940, não se 
lhe aplicando o que dispõe o 

Decreto-Lei n~ 2.928~ de 31 de 
dezembro do mesmo ano. 

Art. 11. A administração da 
RFFSA. será assi~tida por um 
conselho consultivo, consti
tuído de 2 (dois) representan
tes de cada uma das confedera
ções Representativas do Comér
cio~ da Indústria e da Agr1-
cultura, de 3 (três) chefes de 
serviços t~cnicos e adminis
·trativos. de 1 (um) represen
tante do pessoal, cabendo a 
esse conselho sugerir medidas 
tendentes a melhorar os servi
ços da sociedade e responder 
as consultas que lhe forem 
~eitas pela administração. 

§ 1~ os membros do conselho 
consu 1 ti vo serão ass 1m des i
gnados: 

a) os representantes das con
federações por estas; 

b) os 3 (três) chefes de ser
viços técnicos e administrati
vos pela diretoria executiva; 

c) o representante do pesso
al, pela forma que dispuser o 
regulamento. 

§ 2.12 o conselho consultivo 
reun1r-se-á uma vez por mês, 
pelo menos, e no máximo quatro 
vezes. sendo presidido por um 
dos diretores, designado pela 
diretoria. Seus membros farão 
jus a um quantum por sessão a 
que comparecerem, fixado. cada 

~~~'en~~~~toA!~~~b~~ba f~ri~~~: 
nar, por ser a'União detentora 
da totalidade das ações. pelo 
presidente da República. 

Art. 12. A RFFSA. adminis~ra
rá as ferrovias isoladas atra
vés de superintendentes nomea
dos pela diretoria, e as redes 
ou sistemas regionais, por in
termédio de empresas subsidiá
rias organizadas conforme a 
complexidade dos serviços a 
cargo de cada uma. 

§ 1A Quando isoladas, as fer
rovias poderão ser administra~ 
das por uma subsidiária da 
RFFSA, desde que seja conve
niente à, eficiênci-a.. dos servi
ços. 

§ 2~ Até que as subsidiárias 
sejam organtzadas, as redes 
regionais serão administradas 
por diretorias compostas de 3 
(três) membros, um dos quais 
será superintendente, nomeados 
pela diretoria da RFFSA todos 
responsáveis, solidariamente, 
pelas decisões tomadas, sempre 
por maioria de votos. · 

Art. 13. Na constituição da 
diretoria do conselho fiscal 
das subsidiárias, observar-se
á, no que· lhes for aplicável, 
o disposto nos arts .. 9.12 e 10. 

-r. ,. . .,.,.,3\'1!1""""._ 
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§ 1A Os diretores regionais. 
inclusive o superintendente, 
serão nomeados pela diretoria 
da RFFSA, por 3 (três) anos. 

§ 2 2 O número de diretores de 
cada subsidiária será. no 
máximo, de 5 (cinco) e. no mi
Mimo, de 3 (três) incluído o 
presidente. 

§ 3~ o número de membros dos 
Conselhos Fiscais das subsi
diárias será de 3 (três). 

§ 4~ Cada subsidiária deverá 
ser assistida por um conselho 
consultivo, constituído à se
melhaoça do disposto no art. 
11. observado o seguinte: 

a) os conselhos consultivos 
das subsidiárias serão acres
cidos de tantos membros quan
tos forem os Estados que a 
Rede atravessar; 

b) o representante de cada 
estado seré escolhido pela di
reção da RFFSA, em lista trí
plice indic~da pelos Governos 
dos estados. 

Art. 14. Aos empregados da 
aplicar-se-ão os pre

da legislação do 
RFFSA, 
ceitas 
trabalho, 

Vetado. 

Parágrafo único. Vetado. 

Art. 15. Aos servidores das 
ferrovias de propriedade da 
União, e por ela administra
das. qualquer que seja sua 
qualidade - funcionários pú
blicos e servidores autárqui
cos ou extranumerários ampara
dos, ou não, pelo art. 23 e 
pelo parágrafo único do art. 
18 do Ato das Disposições 
Constitucion~is Transitórias 
ou pelas Leis n~s 1.711, de 28 
de outubro de 1952 (art. 261), 
e 2.284, de 9 de agosto de 
1954 - ficam garantidos todos 
os direitos, prerroeativas e 
vantagens que lhes sao assegu
rados pela legislação em 
vi çor. . . . Vetado. 

§ 1.2 Vetado. 

§ 2~ Vetado ... os referjdos 
servidores ficarão sujeitos ao 
seguinte reQime: 

a) passarão a integrar, na 
jurisdição do Ministério da 
Viação e Obras Públicas. qua
dros e tabelas suplementares 
extintos. cujos cargos e fun
ções, isolados, assim como as 
classes ou padrões iniciais, 
quando de carreira, serão su
primidos à· medida que vagarem. 
Depois de suprimidos todos os 
cargos da classe ou padrão i
nicial, começarão a ser supri
midos os da classe ou padrão 
imediatamente superior e assim 
sucessivamente, até a integral 
supressão da carreira; 

~$ 
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b) quando houver acesso de 
uma carreira para outra, o 
procedimento da letra anterior 
se aplica à carreira inferior, 
não sendo, no caso, extinto 
nenhum car~o isolado, ou da 
carreira superior, até a total 
extincão da carreira inferior, 
respeitada a legislação em vi
gor. 

c) Vetado: 

d) ,Prestarão serviço compatí
vel com seus cargos ou fun
ç6es, na categoria de pessoal 
cedido pela União à RFFSA. 

§ 3;2 Vetado 

§ 4~ No prazo de 6 (seis) me
ses contados da instalação da 
RFFSA, a sua di reteria 
organizará relação nominal dos 
servidores ... Vetado ... que 
excedam às necessidades do 
serviço ferroviário, os quais 
serão transferidos, pelo Poder 
Executivo. para outros õr~ãos 
e entidades federais, por 1ni
c1ativa do Ministro da Viação 
e Obras Públicas e conforme as 
conveniências da administração 
pública. 

§ 5s:. Vetado. 

§ GA Ficam extintos todos OS 
cargos em comissão e funções 
gratificadas dos quadros e ta
belas. das estradas de ferr_o 
federais incorporadas. na data 
da constituição da RFFSA. 
Vetado. 

Art. 16. Ao pessoal das es
tradas de ferro da União. em 
regime especial, serão assegu
rados todos os direitos, prer
rogativas e vantagens Que lhes 
são garantidos pela legislacão 
e pelas condições vigorantes 
na data da publicação desta 
1 e i • Vetado. 

Parágrafo único. Vetado. 

Art. 17. Vetado. 

Parágrafo único. Vetado. 

Art. 18. Mediante requisição 
do presidente da RFFSA, e au
torização do Presidente da Re
pOblica, poderão ser postos à 
disposição da empresa ou de 
suas subsidiárias, em funções 
de di~eção, militares. funcio
nários e servidores públicos 
federais. assim como emp~ega
dos de sociedades de economia 
mista controladas pela Uni§o. 
não podendo, todavia, acumular 
vencimentos e gratificações. 
sob pena de considerar como 
tendo renunciado ao cargo pri
mitivo. salvo os casos previs
tos no art. 185 da Constitui
ção Federal. 

Parágrafo único. Para funções 
de direção, poderá também a 
direção da RFFSA. ou a de suas 
subsldiárias solicitar aos go-
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vernos dos estados e às pre
feituras municipais' que lhes 
sejam postos à disposição ser
vidores é funcionários civis 
ou militares, de seus respec
tivos quadros administrativos, 
nas mesmas condições e com as 
mesmas restrições prescritas 
neste artigo. 

Art. _ 1S~-- O$_ estatutos da 
RFFSA, prescreverão normas es
pecíficas para a participação 
de seus empregados. qualifica
dos no art. 14, nos lucros da 
sociedade, as quais deverão 
prevalecer até que, de modo 
geral. seja regulamentado o 
inciso IV do art. 157 da cons
tituição. 

Art. 20. A receita da RFFSA, 
provirá dos seguintes recur
sos: 

a) dividendos das ações das 
empres·a·s sob seu cont ro 1 e; 

b) renda do tráfego e de ou
tras indústrias; 

c) renda das taxas de me1ho
ramento e renovação patrimoni
al: 

d) aluguéis ou arrendamento 
de imóveis; 

e) prestação de serviços às 
subsidiárias ou a terceiros; 

f) subvenções do Tesouro. na 
forma do art. 22 e .outros re
cursos concedidos -pela União~ 

g) juros e comissões prove
nientes de operações de crédi
to e de depósitos bancários: 

h) renda eventual. 

Art. 21. Enquanto a União for 
detentora da tçtalidade doca
pital da RFFSA os lucros lí
Quidos da sociedade serão con
siderados reservas, e. quando 
atingirem Cr$ 
1o.ooo.ooo .. ooo.oo (dez bilhões 
de cruzeiros) anuais, os lu
çros líquidos que ela apUrar 
terão o destino fixado neste 
artigo, ainda quando a União 
não ~eja a detentora da tota
lidade do seu capital. Quando 
as dotações ou auxílios da U
nião se tornarem inferiores a 
Cr$ 5.000.000.000,00 (cinco 
bilhões de cruzeiros) anuais. 
será permitida a distribuição 
de dividendos. ficando reti
dos, em conta especial, em po
der da sociedade somente os 
atribuídos às ações de pro
priedade da Uniao, para serem 
aplicados em aumento de capi
tal, mantido. quanto a este. o 
di rei to de participação pr.o
porcional dos demais acionis
tas. 

Art. 22. o O~çamento da União 
consigna~á no primeiro ano de 
funcionamento da RFFSA, uma 
dotação de Cr$ 

12.ooo.ooo.ooo.oo (doze bil
hões de cruzeiros) que será 
entregue ã sociedade em duodé
cimos para atender à situação 
deficitária dos seus s~rviços. 

§ ~~ Os_orçamentos seguintes 
cons1gnarao dotação para o 
mesmo fim~ reduzida de ano 
para ano de 5% (cinco por cen
to) até o limite de 50% 
(cinqOenta por cento) da dota
ção inicial. 

§ 2~ Na hipótese dessas dota
ções se~em superiores aos dé
ficits verificados. os saldos 
serão incorporados ao capital 
de movimento até que esse a
tinja a Cr$ 1.000.000.000,00 
(um Pilhãp de cruzeiro); a 
partir de quanto esses saldos 
serão aplicados em novas in
versões, com o correspondente 
aUmento de capital. 

Art. 23. Fica o Poder Execu
tivo autorizado a abrir pelo 
Ministério da Viação e Obras 
Públicas. crédito especial até 
o limite de Cr$ 
50o.ooo.ooo.oo (quinhentos mi
lhões de cruzeiros}. que será 
entregue à RFFSA, para consti
tuir o seu capital de movimen
to necessário à operação dos 
seus serviços e atender às 
despesas de instalação. 

Art. 24. Todo aumento de 
salário imposto pelo Governo 
da União ao pessoal da RFFSA. 
ou às suas subsidiárias impor
ta aumento de tarifa nas pro
porções necessárias. ao qual 
se procederá na forma da letra 
e do art. 7~ desta lei. 

Parágrafo único. Se a União 
não conceder o aumento de ta
rifa ou o fizer em proporção 
insuficiente para cobertura 
das despesas. deverá fornecer 
à RFFSA, em duodécimos, os re
cursos para atender a essas 
mesmas despesas. 

Art. 25. A RFFSA, assumirá a 
responsabilidade dos compro
missos que oneram as estra.das 
de ferro a ela incorporadas, 
mantidas as garantias do Te
souro Nacional, quando existi
rem. 

Art. 26. Aos financiamentos, 
créditos ou empréstimos que 
forem obtidos no exterior pela 
RFFSA, ou suas subsidiárias 
para fins de reaperelhamento 
ou expansão de seus serviços. 
e Poder Executivo. ouvido o 
Banco Nacional do Desenvolvi
mento Econômico. poderá dar a 
~arantia do Tesouro Nacional, 
1ndependente de autorização 
especial do Pode~ Legislativo. 
até o limite máx1mo global de 
duzentos e cinqUenta milhões 
de dólares ou o equivalente em 
outras moedas. 

Parágrafo único. No exercício 
da autorização constante deste 
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artigo, o Poder Executivo 
poderá obrigar o Tesouro Na
ciona1 como fiador e principal 
pagador da quantia mutuada e 
seus acessórios, praticando 
~odes os ates necessários ao 
referido fim e aceitando claú
sulas e condições usuais nas 
operações com organismos f1-
nanceiros internacionais, in
clusive o compromisso geral e 
an~ecipado de dirimir, por ar
bitramento, todas as dúvidas e 
controvê:rsias. 

Art. 27. Os ates da consti
tuição da RFFSA e da integra-
1ização· de seu capital. bem 
como as propriedades que pos
suir e as aquisições de bens e 
imóveis que fizer, e ainda os 
instrumentos de mandato para 
exercício do direito de voto 
nas ·assembléias· gerais, serão 
isentos de impostos e taxas e 
quaisquer outros ónus fiscais 
compreendidos na competência 
da União, que se entenderá com 
as outras entidades de direito 
püblico, solicitando-lhes. na 
esfera de sua competência tri
butária, os mesmos favores 
para a sociedade da qual pode-· 
rão participar. 

Art. 28. A RFFSA e suas 
subsidiãrias gozarão da isen
ção de direitos de importação, 
imposto de consumo e taxas a
duaneiras. exceto a de previ
dência social, para o maqui
nismo. seus sobressalentes e 
acessórios. aparelhos, ferra
mentas. instrumentos e materi
ajs destinados à construção, 
instalação, ampliação. melho
ramentos. funcionamento explo
ração, conservação e manuten
ção de suas jnstalações para 
os fins a ~ue se destinam. 
respeitadas as dis~osições le
gais. relativas a existência 
de similares da indústria na
cional. 

ParáQrafo único. Todos os ma
teriais e mercadorias adquiri
dos pela RFFSA ou suas subsi
diárias. na forma deste arti
go. serão desembarcados me
diante portaria dos inspetores 
das alfândegas. 

Art. 29. À RFFSA e às empre
sas sob seu controle fica as
segurado o direito de promover 
desapropriação, nos termos da 
legislação em ViQor. depois de 
declarada a utilidade pública 
dos bens a desapropriar pelo 
Ministério da Viação e Obras 
Públicas. 

Art. 30. A União poderá in
cumbir a RFFSA da execução de 
serviços condizentes com o seu 
objetivo para os quais desti
nar recursos financeiros espe
ciais. 

Parágrafo único. Fica a RFFSA 
autorizada a organizar uma 
subsidiária para operar um 
sistema de armazéns gerais. 

frigoríficos e silos. quere
gu1arize o escoamento da pro
dução. 

Art. 31. A RFFSÀ não fará ne
nhum transporte grátuito ou 
GOm abatimento~ salvo de seu 
pessoal. nos termos de seu re
gulamento, excetuando-se de 
autoridades que forem 1ndíca
das em lei e dos membros do 
Congresso Nacional. 

Parágrafo único. Os transpor
tes requisitados pelas pessoas 
jurfdicas de d1reito público 
só serão atendidos mediante 
empenho prévio de verbas a 
partir do segundo exercício de 
funcionamento da RFFSA. 

Art. 32. As relações entre a 
RFFSA e o Departamento Nacio
nal de Estradas de Ferro serão 
as mesmas que as leis e regu
lamentos estabelecerem para 
vigorar entre ·aquele departa
mento e as Estradas de Ferro 
de propriedade de empresas 
particulares. 

Art. 33. A direção da RFFSA 
será obrigada a prestar. den
tro de 30 (trinta) dias. as 
informações que lhe forem so
licitadas pela Câmara dos De
putados~ pelo Senado Federal 
ou suas comissões. bem como 
comparecer a estas. quando 
convocada, sob pena de perda 
do cargo .• 

Art. 34. O relatório anual da 
Diretoria da RFFSA, os balan
ços. as contas de lucros e 
perdas da sociedade e de suas 
subsidiãrias, em cada exercí
cio, acompanhados do parecer 
do Conselho Fiscal serão enca
minhados. até o dia i5 de mar
ço, ao Conselho Consecutivo 
que se manifestará sobre ore
latório. formulando criticas e 
sugestões que reputar conve
nientes sobre a ge.stão das 
empresas. Com ou sem parecer 
do Conselho Consultivo, o re
latório, balanço e contas se
rão remetidos ao Tribunal de 
Contas da União até o dia 31 
de março de cada ano. 

Parágrafo un1co. o tribunal 
de contas examinará e dará pa
recer sobre as contas e balan
ços considerando-os à luz dos 
princípios e normas da admi
nistração e contabilidades 
privadas, e os enviará ao con
gresso Nacional. para ~ulga
mento. até 30 de junho 1mpre
terivelmente julgados pe19 
Congresso Nac1ona1. adotara 
estas medidas tendentes a me
lhorar o funcionamento da 
RfFSA e restituirá as contas -~
balanços ao Poder Executivo; 
para que este promova imedia
tamente as providências neces
sárias contra os responsáveis 
pelas irregu1aridades e abusos 
verificados. 
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Art. 35. Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publica
ção. revoQadas as disposições 
em cor'ltrán o. 

LEI N.2 6.171, 
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974 

Extingue o Departamento 
Nacional de Estradas de 
Ferro e dã outras providên
cias. 

............ ~ ................. . 
Art. 2~ São acreScentadas ao 

art. 7~ da Lei n~ 3.115$ de 16 
de março de 1957, as a11neas 
abaixo: 

"i) fiscalizar, em todo o 
território nacional, ·os 
serviços de transporte fer
roviário; 

j) promover a coordenação 
de estudos tarifários e de 
custos de transportes fer
roviários em geral: 

1) planejar a unificação 
e padronização do sistema 
ferroviá~io brasileiro; 

m) proceder a avaliação 
qualitativa e quantitat1va 
do sistema fe~roviârio na~ 
cional; 

n) realizar pesqu!s~ re
lacionada com o aperTelçoa
mento das atividades ferro
viárias no País: e 

o) proceder à execução da 
parte ferroviária do Plano 
Nacional de Viação." 

Parágrafo único. Na formula
ção da politica ferroviãria, 
na fiscalização de sua execu
ção, bem como na atualização 
da parte ferroviária do Plano 
Nacional de Viação e no acom
panhamento da execução desse 
plano, o Ministro dos Trans
portes será assessordo pela 
Secreta r i a Gera 1 de seu 
ministério. 

. .............. ··~·-··-~,~, ~·.•: 

LEI N.2 6. 184, 
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre a integração 
de funcionários públicos 
nas quadros de sociedades 
de economia mistaL empresas 
públicas e fundaçoes resul~ 
.tantes de transformação de 
órgãos da administração fe
deral direta e autarquias; 
revoga a Lei nQ 5.927, de 
11 de outubro de 1973, e dá 
outras providências. 

O Presidente 
faço saber que 
cional decreta 
seguinte lei: 

da República, 
o Congresso Na
e eu sanciono a 
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"Art·. 1A Os funcionários pú
blicos de órgãos da adminis
tração federal dtreta e autar
quias que se transformaram ou 
venham a transformar-se em so
ciedades de economia mista. 
empresas públicas ou fundações 
poderão ser in~egrados median
te opção, nos quadros de pes
soal dessas entida,des. 

§ 1Q 'A integração prevista 
nestE!: ,ar,t i go som~trt~ se ap 1 i ca 
a ocupantes de cargos de pro
vimerit'd 'e'Tetivo _e·.a.o.s agrega
dos exis7entes nos quadros dos 
órgãos ê autarqUias à data da 
transformação. - exc1~ídos os 
que tenham sido redistribuidos 
ou transferidos para quadros_ e 
órgãos da. admi ni.st.raçi!io. 

§ 2A · A i n't·egração se 
efetivará mediante contrata
ção, por prazo indeterminado, 
no re'gime da leg1s1ação traba
lhista,·. para empre2o compatí
vel· com as atribuiçoes do car
gO ocupâdo eelc;>'. tuncionárfo 
Quando da opça~. 

§ 3~ Efetivada a integração 
na forma do parágrafo· ante
rior, considerar-se-é extinto 
e automaticamente sup~imido o 
cargo que o funcionário venha 
ocUpando no regime estatutá
rio. 

Art, ·2.Q Será çqmputado. par·a 
o gozo dos direitos essegura
dos na legislação trabalhista 
e de previdência ·social. in
clusive para efe'i to de carên
cia, o tempo de serviço ante
riormente prestado à adminis
tração póblica pJlo funcioná
rio que, por motivo de que 
trata o art. 1.Q ·1ntegre ouve
nha a inte$rar quadro de pes
soal de soc1edade de economia 
mista, empresa pública ou 
fundação. ' 

Parâgrafo únicó: A co11tagen. 
de tempo de ser~· iço de que 
trata este artigo far-se-á se
gundo as normas Pert i r1entes- ao 
regime estatutário. inclusive 
computando-se em dobro. para 
fins de aposentadoria, os pe
ríodos de licença especial não 
gozada, cujo direito tenha si
do àdquirido sob o mesmo 
regime. 

Art. 3~ Os funcionários gue 
perm~necerem no regime eStatu: 
tário poderão concorrer à in
clusão no Plano de Classifica
ção de Cargos de que trata a 
Lei n~ 5.645, de 10 de dezem
bro de 1970, para o preenchi
mento de claros na lotação dos 
Ministér1os, 6rÇãos inte~ran
tes da Presidência da Repub1i
ca e autarquiaS federais, na 
conformidade das normas legais 
e regulamentares pertinentes. 

Parágrafo único. os funcioná
rios de que trata este artigo 
que não satisfizerem os requl
sitos da Lei nQ 5.645, de 10 
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de dezembro de 1970, passarão 
a integrar Ouadro 'Suplementar 
na forma e para os efeitos do 
disposto no parágrafo único do 
art. 14 da ~aferida lei. 
1 Art. 4A A União custeará~ nos 
casos dos funcionários a que 
se refere o ar·t. 1.g_~ a parcela 
da aposentadoria corresponden
te ao tempo de serviço presta
do sob o regime estatutário, 
mediante inclusão no orçamen
to, anualmente, de dotação es
pecf f f ca em Tavor d6 · IN!='"S.- · 

Art. sA,A r~iâÇão das· 'e'ntida
des transformadas e o prazo 
para o·· exercfcl·o .·da opçêlo a 
que se refere o art. 1~ cons
tarão de_ ato regulamentar a 
ser expedido pelo Poder Execu
tivo __ 

Art. 6.g_ Ê revogada a L e i n~ 
5.927. de 11 de outubro de 
1973, e restabelecida a ante
rior fflj·ação previdenciária 
dos serv dores reg'idos ·pela 
legislação· traba1his~a que 
prestam servi_ços à aorilinistra
ção pública federal, direta e 
indi reta~ -qeflJ .cOmo dos servi
dores do Distrito Federal e 
dos Territórios. 

Parágrafo único: o disposto 
neste artigo não implica res
trição ou p~~julzo de qualquer 
natureza para os servidores 
que eram anteriormente segura
dos do. INPS', considerando-se 
como de filiação a este, p~ra 
todos os efeitos, ·o período 
durante o qual estiveram fi-
1 iados ao Ipase. · 

Art. 7~ As'cóntribUiçóes.que, 
por força da lei ora revogada, 
desde 1~ de janeiro de 1974, 
vinham sendo recolhidas ao I
pase serão transferidas para o 
INPS, ao qual caberá também a 
cobrança das que tenham even
tualmente deixado de ser reco
lhidas a partir daquela data. 

Art. a.a O ~,inis-tério da Pre-
ilidénCia e Assistênci;;: _$oc1al 
·estabe 1 eCe1·~ as condições de 
transferência das Contribui
ções .de que trata o artigo .en
terior. bem como o montante 
deVido pelo INPS, ~ titulo de 
indenização das despesas com a 
arrecadação daquelas contri
btJ.iç.5es---e dos- ca-stos -· admf-ní-S= 
trativos reali~ados para cum
primento dos encargos atribuf

'dos ao Ipase pela Lei n.Q 
5. 82.7, ora revogada. 

Art. 9~ Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publica
ção, f'_eVOQadaS as dispOSiçÕeS 
em contrár lo. _ 

Brasf1ia 11 de dezembro de 
1974~ 153Q da Independência e 
86.g_ .da _ RepLÍb 1 i ca - ERNESTO 
GEISEL - Armando Falcão - Ge
raldo Azevedo Hening - Sylvio 
Frota - Antônio Francisco AZe
redo di:l Sllveir·a- Mário Hen-

rique Simonsen - Dyrceu AraúJo 
Nogueira - Alysson PauTine11i 
- Ney Braga - Arnaldo Prieto -
u .. A~a~ipe de Macedo - Paúlo 
de Almeida Machado - seve~o 
Fagundes Gomes - Shigeaki Ueki 
- úoâo Paulo dos Reis Velloso 

Mau~icio Rangel Reis - Eu
clides Quandt de Oliveira 
Hugo de Andrade Abreu - Golbe
ry do Couto e Silva - Voão 
Baptista de Olivei~a Figueire
do - Antônio uo~ge Correa - L. 
G. do Nascimento e Silva. 

LEI N.g_ 5.645, 
DE 1 O DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece diret~izes 
para a classificação de 
cargos do serviço Civfl da 
Uniao e das autarquias fe
derais. e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso 
N~ci9~a1 dec~eta e eu sanciono 
a. segufnte l~i: 

· Art,, 1.Q A classificação de 
cargos do serviço civil da U
nião e das autarquias federais 
obedecerá às diretrizes esta
belecidas na presente lei. 

Art. 2.Q Os cargos serão clas
sificados como de provimento 
em comissão e de provimento 
efetivo, enquadrando-se, basi
camente, nos ~~guintes grupos: 

De ~rovimento em Comjssã~: 

I - D1reção e Assessoramento 
Superiores. 

De Provimento Efetivo: 

II Pesquisa Científica e 
Tecnológica; 

III - DiplÕmacie; 

lV - Magistério; 

v- Polfcia Federal; 

VI -TributaçãO. Arrecadação 
e Fiscalização; 

VII - Artesanato; 

VIII- Serviços Auxiliares; 

IX = ou-tras-··a-t-1-vtdaôes de nf
vel superior; 

X - outras atividades de nl
vel médio_. 

Art. 3~ Segundo a correlação 
e afinidade, a natureza dos 
trabalhos ou o nível de conhe
cimentos aplicados. cada. Gru
po, abrangendo várias ativida
des, compreenderá: 

I - Direção e Assessoramento 
Superiores: os cargos de dire
ção e assessoramento superio
res da adminfstração cujo pro
vimento deva ser regido pelo 
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crit~rio da confiança, segundo 
for estabelecido em regulamen
to; 

atendendo. primordialmenté. 
aos seguintes fatores: 

Il - Pesquisa Cientifica e I - importância da atividade 
TeenolÕQica: os cargos com a- p8ra o deSenvolvimento nacio
tribUiçóes, exclusivas ou com- nal; 
provadamente principais, de • 
pesquisa científica, pura ou 
aplicada, para cujo provimento 
se exija diploma de curso su
perior do ensino ou habilita
ção legal equivalente e não 
es~ejam abrangidos pela legis
lação do Magistêrio Superior; 

IIl - Diplomacia: os cargos 
que se destinam à representa
ção diplomática; 

IV Magistério: os cargos 
com atívidades de magistério 
de todos os niveis de ensino; 

V - Pclfcía Federal: os ca~
gos com atribuições de nature
za policial; 

VI - Tributação. A~recadação 
e Fiscalização: os cargos com 
atividades de tributação. ar
recadação e fiscalização de 
tributos federais; 

VII Artesanato: os cargos 
de atividades de natu~eza per
manente. principais ou auxi
liares. ~elacionadas com os 
serviços de artífice em suas 
várias modalidades; 

VIII Serviços Auxillares: 
os cargos de atividades admi
nistrativas em geral. quando 
n~o de nfvel superior; 

IX - outras atividades de ní
vel superior: os demais cargos 
para cujo provimento se exija 
diploma de curso superior de 
ensino ou habilitação legal 
equivalente; 

X - outras atividades de ní
vel médio: os demais cargos 
para cujo provimento se exija 
diploma ou certificado de con
clusão de curso de grau médío 
ou habilitação equivalente. 

Parâgrafo único. As ativida
des relacíonadas com transpor
te. conservação, cust6dia, o
peração de eievadores, liffipeza 
e outras assemelhadas serão, 
de preferência. objeto de exe
cução indireta, mediante con
trato~ de acordo com o art. 
10, s 7~. do Decr-eto-Lei n~ 
200. de 25-2-67. 

Art. 4 2 outros grupos, com 
características próprias dife
renc1ados d~s relacionados no 
a~tigo anterior, poderão ser 
estabelecidos ou desmembrados 
daqueles. se o justificarem as 
necessidades da adm1nistração. 
mediante ato do Poder Executi
vo. 

Art. 5~ Cada grupo terá sua 
própria escala de nivel a ser 
aprovada pelo Poder Executivo, 

I! - complexidade e responsa
bilidade das atribuições exer
cidas; e 

!11 - qual1ficações requeri
das para o desempenho das 
atribuições. 

Parágrafo único. Não haverá 
correspondência entre os ni
veis dos diversos grupos. para 
nenhum efeito. 

Art. s~ A ascenção e a pro
gressão funcionais obedecerão 
a critérios seletivos. a serem 
estabelecidos pelo Poder Exe
cutivo. associados a um siste
ma de treinamento e qualifica
ção destinado a assegurar a 
permanente atualização e ele
vação do nivel de eficiência 
do funciona1ismo. 

Art. 7Q O ~oder Executivo 
elaborará e expedirá o novo 
Plano de Classificação de Car
gos. total ou parcialmente. 
mediante decreto, observadas 
as disposições desta lei. 

Art. 8~ A implantação do Pla
no será feita por orgãos. a
tendida uma escala de priori
dade na qual se levará em con
ta preponderantemente: 

I a implantação prévia da 
reforma administrativa. com 
base no Decreto-Lei n2 200. de 
25-2-67; 

II - o estudo quantitativo e 
qualitativo da 1otação dos ór
gãos, tendo em vista a nova 
estrutura e atribuições decor
rentes da ~rovidência mencio
nada no item anterior; e 

TT! a existência de recur
sos orçamentàrios para fazer 
face as ~espectivas despesas. 

Art. 9~ A transpo$ição ou 
transformação dos cargos. em 
decorrência da sistemática 
prevista hesta lei, p~ocessar
se-á gradativamente conside
rando-se as necessidades e 
conveniências da administ~açâo 
e, guando ocupados. segundo. 
criterios seletivos a serem 
estabelecidos para os cargos 
inte~rantes de cada grupo. in
clus,ve através de treinamento 
intensivo e ob~igatório. 

A~t. 10. O órgão céntral do 
sistema de pessoal expedirá as 
normas e instruções necessá
rias e coordenará a execução 
do novo plano. a se~ proposta 
pelos ministêríos, ÓrQãos in
tegrantes da Presidencia da 
República e autarquias. dentro 
das respectivas jurisdições. 
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para aprovãção mediante decre
to. 

§ 1~ o órgão central do sis
tema de pessoal promoverá as 
medid~s necessárias para que o 
plano seja mantido permanente
mente atualizado. 

§ 2 2 Para a correta e unifor
me implantação do plano, o ór
gão central do sistema de pes
soal promoverá gradativa e o
brigatoriamente o treinamento 
de todos os servidores que 
participarem da tarefa, segun
do programas a serem estabele
cidos com este objetivo. 

\ 
Art. 11. Para assegurar a u

niformidade de orientação dos 
trabalhos de elaboração e exe
cução do Plano de Classifica
ção de Cargos. haverá em cada 
ministério. 6~gão integrante 
da Presidência da República. 
ou autarquia. uma equipe téc
nica de alto nfvel. sob apre
sidência do dirigente do órgão 
de pessoal respectivo. com in
cumbênc1a de~ 

I determinar quais os gru
pos ou respectivos cargos a 
serem abrangidos pela escala 
de prioridade a que se refere 
o art. a~ desta 1ei; 

li - orientar e supervisionar 
os levantamentos. bem como re
a1izar os estudos e análises 
indispensáveis à inclusão dos 
cargos no novo plano; e 

III - manter com o 6rgão cen
tral do sistema de pessoal os 
contatos necessários para co~
ret~ elaboração e implantação 
do plano. 

Parágrafo único. Os membros 
das equipes de que trata este 
artigo serão designados pelos 
Ministros de Estado. dirigen
tes de õrgãos integrantes da 
Presidência da República ou de 
autarquia. devendo a escolha 
~ecair em servidores que. pela 
sua autoridade administrativa 
e capacidade técnica. estejam 
em condições de exp~imir os 
objetivos do ministério. do 
órgão integrante da Presidên
cia da República ou da autar
quia. 

Art. 12. o novo Plano de 
Classificação de Cargos a ser 
instituldo em aberto de acordo 
com as diretrizes expressas 
nesta lei. estabelecerá para 
cada ministério. órgão inte
grante da Presidência da Repú
blica ou autarquia, um número 
de cargos inferior. em relação 
a cada grupo. aos ·atualmente 
existentes. 

Parág~afo único. A não obser
vância da no~ma contida neste 
artigo somente será permiti
da: 
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a) mediante redução equiva
lente em outro grupo, de modo 
a não haver aumento de despe
sas: ou 

b) em casos excepcionais, de
vidamente justificados perante 
o órgão central do Sistema de 
Pessoal, se inviável à provi~ 
déncia indicada na ali~ea 
anterior. 

Art. 13. Observado o disposto 
na Seção VIII da ·Constituição 
e~ em particular. no seu art. 
97, as ~ermas de provimento de 
car~os. no Plano de Classifi
caçao decorrente desta 1ei, 
serão estabelecidas e disci~ 
plinadas mediante normas regu
lamentares específicas. não se 
lhes aplicando as disposições. 
a respeito, contidas no Esta
tuto dos Func1ónarios Públicos 
Civis da União. 

Art. 14. o atual Plano de 
Classificação' de Cargos do 
Serviço Civil do Poder Execu
tivo, a que se refere a Lei n~ 
3.780, de 12-7-60, e legisla
ção posterior, é considerado 
extinto, observadas as dispo
sições desta lei. 

Parágrafo único. À medida que 
for sendo imp1antado o novo 
plano, os cargos remanescentes 
de cada categoria, classifica
dos conforme o sistema de que 
trata este artigo, passarão a 
integrar Quadros Suplementares 
e. sem prejulzo das promoções 
e acesso que couberem, serão 
suprimidos. quando vagarem. 

Art. · 15. Para efeito do dis
posto no art. JOS', § 1Jt, da 
Constituição. as diretrizes 
estabelec1das nesta lei, in
clusive o disposto no art. 14 
e seu paragrafo único, se a
plicarão à classificação dos 
cargos do Poder· Legi s 1 ati vo,. 
do Poder Judiciário, dos Tri
bunais de Contas da União e do 
Distrito Federal, bem como à 
classificação dos cargos dos 
Territórios e do Distrito Fe
deral. 

Art. i6. Esta 1et entrará em 
vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições 
em contrário. 

EMÍLIO G. MÉOICI - Presidente 
da República. Alfredo Buzaid, 
Adalberto de Barros Nunes Or
lando Ge!sel, Mário Glbson 
Barboza, Antônio Delfim Netto~ 
Mârlo David Andreazza, L. F. 
Cirne Limat ~arbas Passarinho, 
~úlio Bara~a~ Mãrcio de Souza 
e Mello, F. Rocha Lagoa, Mar
cus Vinicius Pratini de Mora
es~ António Dias Leite ~únior, 
~oao Paulo dos Reis Velloso~ 
Uosé Costa cavalcanti, Hygino 
C. COrsettl. 

LEIN"-6.781, 
OE 19 DE MAIO DE 1980 
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Dispõe sobre o enquadra
mento dos .serv.ido~es rema
nescentes da implantação do 
Plano de Classificaçao de 
cargos instituído pela Lei 
ng 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, e dã outras provi-

1déncias. 

'O Presidente 
faço saber que 
cional decreta 
seguinte lei: 

da República..,. 
o Congresso Na
e eu sanciono a 

Art. 1~ Os atuais servidores 
pertencentes a quadros ou ta
belas suplementares dos órgãos 
da administração federal dire
ta e de suas .autarquias serão 
enquadrados. mediante transpo
sição ou transformação dos 
cargos ou empregos que ocupa
vam em 31 de outubro de 1974, 
observadas as exigências de 
habilitação profissional, nas 
mesmas condições emque foram 
posicionados os servidores de 
igua1 situação funcional. nos 
QUadros ou tabelas permanentes 
dos respectivos órgãos ou au
tarquias. 

§ i~ No enquadramento a que 
se refere este artigo, serão 
aplicados os mesmos cr1~érios 
classificatõrios observados na 
oportunidade de inclusão dos 
demais servidores. 

§ 2.Q. O enquadramento 
independerá de habilitação em 
processo se1etivo e da exis
tência de claro na lotação. 

§ 3~ No enquadramento o ser
vidor será colocado em· refe
rência a ser determinada me
diante a aplicação do disposto 
no art. 5~ do Decreto-Lei n~ 
1.445, de 13 de fevereiro de 
i976, com a modificação do po
sicionamento de uma referência 
para cada promoção obtida en
tre 31 de outubro de 1974 e a 
data de vigência desta lei, 
consideradas ainda as altera
ções estruturais ocorridas. 
durante o mesmo período, na 
categoria funcional a que pas
sará a pertencer. 

§ 4~ o funcionário será en
quadrado com o cargo que ocupe 
em decorrência de nomeação por 
acesso ou readaptação verifi
cada no período compreendido 
entre 31 de outubro de 1974 e 
a data ~e publicação desta 
1 e i . 

§ 5~ Após o enquadramento dos 
servidores, a lotação dos ór
gãos ficará automaticamente 
ajustada, com observância dos 
percentuais fixados para pro
gressão funcional. 

Art. 2~ Os cargos e empregos 
ocupados pelos servidores al
cançados pelo art. ~~da Lei 
nJt 6.184, de 11 de dezembro de 
1974, ainda não redistribuído, 
serão inclui'dos, mediante 
transposição ou transformação, 

em quadros a serem constituí
dos nos termos da Lei n~ 
5.645, de 10 de. dezembro de 
1970, nos órgãos a que estão 
vinculadas as entidades resul
tantes da t~ansformação de que 
trata o art. 1~ da mesma Lei 
n~ 6.184, de 1974. 

§ 1~ Os servidores serão en
quadrados com observância dos 
critérios de classificação re
lativos aos dos órgãos da ad
ministração federal direta ou 
autárquica incluídos no Plano 
de Classificação de Ca~gos, 
instituídos pela Lei n~ 5.645, 
de 1970, na qualidade de cli
entela originaria. 

§ 2~ o enquadramento indepen
derá da aplicação de processo 
seletivo, observadas as exi
gências de habilitação profis
sional e o disposto nos §§ 3~ 
e 4~ do art. i~ desta lei. 

§ 3~ As categor1as funcio
nais, em relação a cada qua
dro, serão estruturadas com 
observância dos percentuais 
fixados para a implantação do 
Plano de Classificação de Car
gos previsto na Lei n~ 5.645. 
de 1970. 

§ 4Jt Os quadros serão consi
derados em extinção, sem pre
juízo do ajustamento da 1ota
ção com observância dos per
centuais fixados para a pro
gressão funcional, assegurada, 
também, a ascensão funcional, 
suprimindo-se os cargos, a 
partir da classe inicial, 
quando vagarem. 

Art. 3~ Na hipótese de as a
tribuições 1nerentes.ao cargo 
ou emprego não guardarem cor
relação com as das categorias 
funcionais integrantes dos 
Grupos criados na conformidade 
da Lei n~ 5.645. de 1970. 
considerar-se-é, para efeito 
de indicação dessas catego
rias, o cargo compatível com 
as atividades, o nível de res
ponsabilidade e de complexida
de e com o grau de escolarida
de exigidos para seu desempe
nho. 

Art. 4Jt Os servidores enqua
drados na forma prevista nos 
arts. 2R e 7~ desta lei pode
rão ser cedidos às entidades 
resultantes da transformação 
de que trata o art. 1.Q. da Lei 
n~ 6.184, de 1974, bem como 
aos Estados, Distrito Federal, 
Territórios e Municípios, ou 
redistribuídos para órgãos da 
admini~tração federal direta 
ou autarquica. 

§ 1~ A cessão dos servidores 
efetivar-se-á por ato do diri
gente do órgão ou entidade a 
cujo quadro ou tabela perten
çam, sem perda do vencimento. 
sa 1·ár i o e vantagens inerentes 
ao cargo efetivo ou emprego 
permanente, vedada qualquer 
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vinculação empregatfcia e 
previdenc1ária na entidade em 
que passarem a ter exercfcio 
na condição de cedidos. 

§ 2~ A redistribuição poderá 
ser feita independentemente da 
existência de claro na lota~ 
ção. promovendo-se seu ajusta
mento. com observância dos 
percentuais fixados para pro
gressão funcional. 

Art. 5~ os atuais servidores 
redistribufdos, -de quadros ou 
tabelas suplementares. comb 
excedentes de lotação ou na 
fo.r·ma , do art. ·. 3.12. da Lei n.a 
6.184, de 1974, terão os car~ 
gos ou empregos com que foram 
enquadrados. Como clientela 
originária.. no sistema de 
classificação da Lei n.l2. 5.645, 
de 1970, localizados na classe 
em que seriam incluídos se 
houvessem concorrido ao enqua
Dramento, no órgão ou autar
quia para onde foram redistri
buídos,· juntamente com os de
mais servidores cla·ssificados 
na qualidade de clientela ori-
ginária. · 

§ 1~ Para efeito da localiza
~o. será considerada a s1tua
ção funcional que o servidor 
detinha na data da redistri
buição. independentemente de 
novo processo se1etivo e da 
ex1stência de claro na 
lotação. 

§ 2 2 Após a localização' a·que 
se refere este artigo, a lota
ção dos órgãos deverá ser rea
justada com observância 'dos 
oercentua1s fixados com vistas 
à progressão funcional. 

Art. 6 2 A 1oca1~zação de que 
~rata o artigo anter1or se a
plica aos servidores de quad~o 
ou taCela suplementares provl
dos em cargos ou empregos per
manentes, vagos ou criados~ 
remanescentes da implantação 
do Plano de Classificação de 
Cargos, da Lei n~ 5.645, de 
1970. 

Art. 7 2 Os funcionários colo
cados em disponibilidade remu
nerada, em virtude da extinção 
ou declaração da desnecessida
de do cargo, serão posiciona
dos na categoria funcional do 
sistema de classificação de 
cargos. institufdo pela Lei n~ 
5.645, de 1970, correlata com 
as atribuições inerentes ao 
cargo em razão do qual passa
ram à inatividade. 

§ 1 .11; o posicionamento 
ocorrerá em quadro a ser cons
tituído nos termos do art. 2~ 
desta 1 e i. 

§ 2~ Os funcionários de que 
trata este art1go passarão a 
ocupar cargos automaticamente 
criados com o posicionamento, 
observando-se. no que couber, 

as normas constantes do §§ 1~ 
a 4~ do art~ 2A.. . . 

Art. a~ Para efeito do dis
posto nesta le1, náo será p·er
mitido aos servidores concor
rerem, mediante opção, à cate
goria funcional diversa daque
la em que. originariament~. 
seriam incluídos seus cargos 
ou empregos. 

Art. s~ Os servidores alcan~ 
çados Pela Lei Complementar n.ll; 
36, de 31 de·outubro de 1979, 
e·ainda em atividade ou em 
disponibilidade·,· poderão OP"' 
tar, ·no pra2o de 60 (sessenta) 
dias. pelo enquadramento de 
que trata esta·lei 

Parágrafo único. Caso não op
tem na forma deste artigo e 
não se aposentem no prazo fi
xado na Lei Complementar nA 
36, de 1979 ... os servidores se
rão enquadrados. mas com efei
tos a partir de 1~ de dezembro 
de 1980, e submetendo-se. a 
processo classificatório inde
pendente do que tenha origina
do o enquadramento dos demais 
servidores. 

Art. 10. O disposto nesta lei 
não se aplica aos servidores 
alcançados pelo art. 5~ da Lei 
n~ 5.921, de 19 de setembro de 
1973. 

Art. 11 . As despesas decor
rentes da execução da presente 
lei serão atendidas à conta de 
dotações orçamentárias própri
as. 

Art. 12 .. Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publica
ção-. inclusive quanto aos e
feitos financeiros, revogadas 
as disposições em contrário. · 

Brasllia, 19 de maio de 1980; 
159.1l; da Independência e 92~ da 
República. - üOAO FIGUEIREDO, 
Ibrahim Abi -Ackel. 

LEI N.ll; 6.782, 
DE 19 DE MAIO DE 1980 

Equipara ao acidente em 
serviço a doença profissio
nal e as ·especificadas em 

--lei para efeito de pensão 
especial e dã outras 
J)rovidênci·as. 

o Presidente 
faço saber que 
cional decreta 
seguinte lei: 

da República, 
o Congresso Na ... 
e eu sanciono a 

Art. 12 A doença profissional 
e. as especificadas em lei fi
cam equiparadas ao acidente .em 
serviço para efeito da pensão 
especial de que trata o art. 
242 da Lei n.ll; 1.711. de 28 de 
outubro de 1952. 

Parágrafo único. A equipara
ção de que trata este artigo 
estende-se às pensões. inclu
sive do Montepio Civil da U-

- -
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nião~ concedidas aos herdeiros 
de funcionários já falecidos. 
para efeito de complementação 
pelo Tesouro Nacional. 

Art. 2~ O disposto nesta lei 
aplica-se na atualização das 
pensões em decorrência da im
plantação do Plano de Classi
ficação de Cargos. instituído 
pela Lei nA 5.645~ de 10 de 
dezembro de 1970. 

Art. 3R As despesas decorren
tes da aplicação desta lei 
correrão a .conta de Encargos 
Previdenciários da União. · re
cursos sob supervisão do Mi
nistério da Fazenda. 

Art. 4~ Esta. lei entra em vi
gor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. - JOAO FIGUEIRE
Do- Presidente da Repúbli
ca. Ernani Galvêas. 

LEI COMPLEMENTAR N• 36, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1979 

Permite aposentadoria vo
luntária. com proventos 
proporcionais ao tempo de 
serviço~ .nas condições que 
indica, e dá outras provi
dências. 

o Presidente da República 

Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei complementar: 

Art. 1.1l; Ao funcionário públi
co federal que. em decorrência 
da implantação do Plano de 
Classificação de Cargos de que 
trata a Lei n~ 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970. ocupe cargo 
integrante de Quadro Suplemen-· 
tar e conte, ou venha a contar 
no prazo fixado no § 3~ deste 
artigo, pelo menos. dez anos 
de serviço público. computados 
na forma da legislação em vi
gor. poderá ser concedida apo
sentadoria com proventos pro
porcionais ao tempo de 
serviço. 

§ 1.1l; o disposto neste artigo 
aplica-se, também, ao funcio
nário público federal posto em 
disponibilidade em decorrência 
da extinção ou desnecessidade 
do ca·rgo que ocupava e àque 1 e 
que, de acordo com o art. s~ 
da Lei n 2 6.184, de 11 .de de
zembro de 1974, permaneça e~
cluído do mencionado Plano de 
Classificação de Cargos. 

§ 2~ Vetado. 

§ 3~ A aposentadoria a que se 
refere este artigo somente 
será concedida ao funcionário 
que a· requere~ dentro do prazo 
de um ano, contado do início 
da vigência. desta lei 
(Vetado). 

§ 4 2 A aposentadoria de que 
trata este artigo será deferi-

> 
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da ao servidor que integrava 
Quadro Suplementar à data da 
Lei Complementar n~ 29, de 5 
de julho de 1976. e que não se 
Oeneficiou das suas disposi
ções em conseqüência do decur
so do p~azo previsto em seu 
art. 3.12. 

Art. 2R' Os funcionários apo
sentados na forma da Lei Com
plementar n.l2. 29, de 5 de julho 
de 1976, ou nos termos desta 
lei, farão jus à revisão dos 
respectivos proventos com base 
no Rlano de Classificação de 
CarQos de que trata a Lei n.12. 
5.645, de 10 de dezembro de 
1970, obse~vadas as mesmas 
normas que disciplinam o as
sunto em relação aos servido
res inativos sem as vantagens 
do citado Plano e respeitada, 
em cada caso, a proporcionali
dade de p~oventos. 

Parágrafo único. A ~evisão de 
proventos de Que trata este 
artigo 1 relativamente aos 
funcionários aposentados na 
forma da Lef Complementar n~ 
29. de 5 de julho de 1976, 
produzirá efeitos financeiros 
a partir do infcio da vigência 
desta lei e, nos demais casos, 
a contar do primeiro dia do 
mês subseqOente ao da publica
ção do ato de aposentadoria. 

Art. 3~ Esta lei entrará em 
vigor no primeiro dia do mês 
subseqúente ao da sua publica
ção. revogados o art. 2~ da 
Lel Complementar n~ 29y de 5 
de julho de 1976, e demais 
disposições em contrário. -
UOAO BAPTISTA DE FIGUEIREDO -
Presidente da República. · Pe
trénio Portella. 

DECRETO-LEI N• 956 
DE 13 DE OUTUBRO DE 1969 

Dispõe sobre aposentado
ria dos .servidores públ ices 
e autárquicos cedldos à 
Rede Ferroviária Federal 
S.A., bem como dos seus em
pregados em regime especial 
e da outras providêneias. 

Os Ministros da Marinha de 
Guerra, do Exército e dã 
Aeronáutica -Militar, usando 
das atribuições que lhe confe
re o art. 1~ do Ato Institu
cional n~ 12, de 31 de agosto 
de 1969, _combi_nado com o § 1.s<_ 
do·art. 2~ -do Ato Institucio
nal n~ 5, de 13 de dezembro de 
1968. decretam: 

A~t. 1~ As diferenças ou com
plementações de proventos. 
gratificações adicionais ou 
qü1nq0ênios e outras vanta
gens. excetuado o salário
familia. de responsabilidade 
da União, presentemente aufe
~idos pelos fer~oviá~ios ser
vidores públicos e autárquicos 
federais ou em regime especial 
aposentados da previdência so
cial. serão mantidas e pagas 
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pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social, por conta 
do Tesouro Nacional. como par
cela complementar da aposenta
~oria, a qual será com esta 
reajustada na forma da Lei Or
gânica da Previdência Social. 

Parágrafo único. Pare efeito 
do cálculo da pensão será to
mada por base a aposentadoria 
com a respectiva parcela 
.complementar. 

Art. 2~ Fica assegurada aos 
servidores de que trata este 
decreto-lei. guando aposenta
dos. a percepçao de salário
famflia, de acordo com a le
gislação aplicável aos servi
dores públicos. devendo o pa
gamento ser efetuado pelo Ins
tituto Nacional de Previdência 
Social, por conta do Tesouro 
Nacional. 

Art. 3~ As ?.ratificações adi
cionais ou qUinqOênios perce
bidos pelos ferroviários ser
Vidores públicos e autárquicos 
ou em regime especial. segura
dos da previdência social, in
tegra~ão o respectivo salário
de-contribuição, ·de acordo com 
o que estabelece o art. 60. § 
1~. da Le1 Orgânica da Previ
dência Social, na redação dada 
pelo art. 18 do Decreto-Le1 nQ 
66, de 21 de novembro de 1966. 

§ 1.s< Fica disPensada a inci
dência de descontos sobre as 
impo~tãnciaS percebidas como 
adicionais ou qüinoüênios an
tes do 12~ mês precedente ao 
em que ent~ar em vigor o pre
sente decreto-lei. 

§ 2~ A 1ncidência dos descon
tos sobre os adfcionais ou 
qOinqüênios só abrangerá os 
servidores que, na data da pu
blicação deste decreto-lei. 
estiverem em atividade. 

Art. 4~ Por força dO disposto 
no art. 3~. os ferroviár1os 
servidores públ ices e 
autárquicos ou em regime espe
cial que vierem a se aposentar 
pela previdência social, na 
vigência deste diploma legal, 
não farão jus à percepção.- por 
parte da União, dos adicionais 
ou qOin~üênios QUe percebiam 
em -at-i-v i-dade-.-

Art, 5:~ As diferenças ou com
plementações de pensão devidas 
pela Uniao aos dependentes dos 
ferroviários servidores públi
cos,· na forma. das Leis n-'l.s 
4.259, de 12 de setembro de 
1963, e 5.057 .' de 29 de junho 
de 1966. "se~ão mantidas e pa
gas pe1o Instituto Nacional de 
Previdência Socia-1. por conta 
do Tesouro Naciona1. como par
cela complementa~ do beneff
ci·o, a Qual será com este rea
justada na forma da Lei Orgâ'
nica da Previdência Social. 

Art. s~ Por mo~te de servidor 
público que estiver em gozo de 
dupla aposentadoria. segundo 
entendimento dado à Lei n-'1. 
2.752, de 10 de ab~il de 1956~ 
sendo a aposentado~ia da União 
superior à da previdência so
.cia1, a pensão concedida na 
forma da Lei Orgânica da Pre
vidência Social será acrescida 
da diferença entre o valor 
desse benef1cio e o da pensão 
que seria devida de acordo com 
o ar~. 4.12. da Lei n.l2. 3.373. de 
12 de março de 1958. com base 
na aposentadoria da União. 

Parágrafo único. A diferença 
de que trata este art1go, de 
responsabilidade da União. 
será mantida. reajustada e 
paga na fo~ma do que dispõe o 
art. 5~ 

Art. 7~ Fica assegurada aos 
dependentes dos servidores de 
que trata o presente decreto
lei a percepção de salário
famf1ia, na forma da 1egis1a
ção aplicável aos servidores 
públicos. devendo o pagamento 
ser efetuado pelo Instituto 
Nacional de Previdência so
cial, por conta do Tesou~o 
Nacional, 

Art. s~ Aos servidores públi
cos que, com base no entendi
mento dado à Lei n~ 2.752, de 
10 de abril de 1956, se encon
trem em gozo de dupla aposen· 
tado~ia, bem como aos respec
tivos dependentes, não. se a
plica o disposto nos arts. 1~. 
2~ e 7~ 

Art. 9~ o disposto nos arts. 
1~ e 5-'1. aplicar-se-á a quais
quer importâncias que a titulo 
de complementação e com base 
em legislação anterio~mente 
vigente sejam consideradas de
vidas pela União aos servido
res de que trata o p~esente 
decre~o-lei e aos respec~ivos 
dependentes, ressalvadas as 
complementações de pensões es~ 
pec1ais, que obedecem a regu
lamentação própria. 

Ar1·. 10. o TeSOuro Nacional 
pora a disposição do Instituto 
Nacional de Previdênc1a So
cial, à conta de dotações pró
prias consignadas no Orça~ento 
da União. os recursos 
indispensáveis ao pagamentq do 
sa·Jã-n~o-tamf 1 i a de que tratam 
os arts. 2~ e 7-'1. e à manuten
ção e reajustamento dos encar
gos referidos no art. 1~. in
cluSivé·sm seu parágrafo úni
co, e nos· arts. 5.12. e s~. em 
cotas trimestrais, de acordo 
com a programação financeira 
da União. 

Art. 11. Ficam ~evogados o 
Decreto-Lei n~ 3.769, de 28 de 
outubro de 1941. a Lei n~ 
5.235, de 20 de janeiro de 
1967. a Lei n~ 4.259, de 12 de 
setembro de 1963. na parte ~e
ferente aos funcionários da 
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União que contribuem obrigato- PREFEITURA DE NATAL 
riamente para o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos N~ 202/90, de 23 do corrente, 
Ferroviários e Empregados em encaminhando ao dispçsto no 
Serviços Públicos, bem como a art. 4~ da Resolução n~ 94, de 
Lei n~ 5.057. de 29 de junho 1989, do Senado Federal, doeu
de 1966. '--mentação relativa ao endivida-

mento da~uele município refe-
Art. 12. Este decreto-lei rente ao terceiro trimestre 

entrará em vigor no primeiro deste ano. 
dia do mês seguinte da sua pu-
blicação~ revogadas as dispo- O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
sições em contrário. Augusto neiro) -.o expediente lido vai 
Hamana Rademaker Grünewald, à publicação. 
Aurélio de Lyra Tavares. 
Márcio de Souza e Mellc. Sobre a mesa. projeto aue 

será lido pelo Sr. 1~ Secretá-
LEI N~ 3.738, rio. 

DE 4 DE ABRIL DE 1960 

Assegura pensão especial 
à viúva de militar ou 
funcionário civil atacada 
de tuberculose ativa, alie
nação mental neoplasia ma-
1igna1,ceguelra, lepra, pa
ralisa ou cardiopatia 
grave. 

Art. 1 $}. É assegurada pensão 
especial, na base do vencimen
to mensal do marido à viúva 
de militar ou funcionério ci
vil atacada de tuberculose a
tiva, alienação mental; neo
plasia mali9na, cegueira. le
pra. paralis1a ou cardiopatia 
grave e que não tenha economia 
própria. 

§ 1~ A pensão será deferida 
em qualquer época, desde que 
constatada a moléstia. 

§ 2~ A pensão instituída nes
te artigo não é acumulável com 
quaisquer outros proventos re
cebidos dos cofres públicos. 

Art. 2~ Vetado. 

Art. 3~ As petições, certi
dões e demais documentos 
necessários à habilitação das 
beneficiárias são isentos do 
pagamento do imposto de selo, 
na forma da lei. 

Art. 4~ A tnvalidez da 
beneficiária sera verificada 
mediante exame médico. 

Art. 5.s~. Vetado. 

Art. 6~ Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

(À Comissão de Assuntos 
Sociais) 

OFÍCIO tlO 
PREFEITO DE SAO LUÍS 

S/N/90, de 22 do corrente, 
encaminhando, em atendimento 
ao disposto no art. 4~ da Re
solução nA 94, de 1989, do Se
nado Federal, documentação re
lativa ao endividamento daque
le município referente ao mês 
de junho de 1990. 

OFÍCIO DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE FINANÇAS DA 

É lido o seguinte 

PRO~ETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 57, DE 1990 

o i spõe sobre a ext i nç'ão 
de 20 (vinte) cargos, em 
Comissão, de Assessor Le
gislativo do Grupo Direção 
e Assessoramento Superiores 
do Quadro Permanente do Se
nado Federal, e dá outras 
providências. 

o Senado Federal resolve: 

Art. 1~ Ficam extintos. no 
Quadro Permanente do Senado 
Federal: 20 (vinte) cargos, em 
Comissão. de Assessor Legisla
tivo, CQdi~o SF-DAS-102.3, do 
Grupo Direçao e Assessoramento 
Superiores. criados pela Lei 
n~ 5.900, de 9 oe julho de 
1973. 

Aft. 2A A subsecretaria de 
Administração de Pessoal 
republicará o Regulamento Ad
ministrativo do Senado Fede
ral, com alteração constante 
nesta resolução. 

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

Art. 4A Revogam-se as dispo
sições em contrário. 

Justificação 

Trata o presente projeto de 
resolução da extinçao de 20 
(vinte) cargos, em comissão, 
de Assessor Legislativo do 
Grupo Direção e Assessoramento 
Super i ores, Código SF-DAS-
102.3, criados pela Lei n~ nA 
5.900, de 1973, por desneces
sários ao funcionamento dos 
órgãos de assessoramento do 
Senado Federal, os quais a 
partir da Resolução n~ 130, de 
1980, passaram a contar com 
empregos de confiança de As~ 
sessor Técnico, admtidos sob 
contrato, em regime da Conso
lidação das Leis do Trabalho, 
de livre indicação e dispensa 
de cada Senador. 

Conta, hoje, o Senado Federal 
com 88 Assessores Técnicos. 
contratados para prestarem 

- ::= r 
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serviço nos gabinetes dos se
nadores, dos membros e das li
deranças, com salário equiva
lente ao cargo de Assessor Le
gislativo, em comissão, SF
DAS-102.3, além dos 128 Asses
sores Legislativos do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, 
Parte Especial, efetivos, Có
digo SF-AS-102.3, e 9 Assesso
res Parlamentares, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, 
Parte Suplementar, ocupantes 
de empregos, em comissão. Có
digo SF-AS-3. com vencimento 
equivalente ao cargo, em co
missão, de Assesso~ Legislati
vo, Código SF-DAS-102.3 •. per
fazendo o · to ta 1 de 225 
Assessores. 

A Lei nA 8.074, de 1990, que 
trata das Distrizes 
Orçamentárias do Governo Fede
ral, prevê a redução de 10% na 
rubrica de pessoal no Orçamen
to da União para o exercício 
de 1991, o que se atenderá, em 
parte, com a medida ora 
proposta. 

Diante do número satisfatório 
de Assessores em atividades 
nesta Casa, apresenta-se ple
namente justificável a extin
ção dos 20 (vinte) cargos de 
Assessor Legislativo, em co
missão, Código SF-DAS-102.3. 
do Quadro Permanente do Senado 
Federal. 

Sala da Comissão Diretora. 29 
de outubro de 1990. - Nelson 
Carneiro Alexandre Costa -
Mendes Canale - Pompeu de Sou-· 
sa - Antônio Luiz Maya. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car: 
neiro) -O projeto lido sera 
publicado e ficará, sobre a 
mesa, aguardando o recebimento 
de emendas pelo prazo de cinco 
sessões ordinárias. (Pausa.) 

Sobre a mesa. projetes que 
serão 1 idos pelo Sr. 1~ 
secretárlO. 

São lidos os segu1ntes 

PRO~ETO DE LEI DO SENADO 
NO 186, DE 1989 

Oá nova redação aos art .1 -
gos que menciona dos Capi
tules II, III e IV do Títu
lo V do Livro I da Parte 
Geral do Cõdl~o Civil (Lei 
nQ 3.071, de 1~ de janeiro 
de 1916). 

O Congresso Naci ona·l decreta: 

Art. 1A Os Capftulos II. III 
e IV do Título V do Livro I da 
Parte Geral do Código Civil 
(Lei n~ 3.071, de 1~ de janei
ro de 1916) passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 

CAPÍTULO I I,_ 

Da Filiação Presumida 
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Art. 337. os filhos que nas
ceram na constância do casa
mento. ainda que anulado (art. 
217). ou mesmo nulo, têm a 
respectiva paternidade e ma
ternidade presumida, só per
dendo es~a condição se contes
tada em juizo~ 

Art. 339. A paternidade do 
filho nascido antes de decor
ridos os cento e o1tenta dias 
de que trata o.n~ I do arti~o 
antecedente, não pode, entre
tanto~ ser contestada; 

I - 'se o marido, antes de ca
sar~ tinha·ciénc1a da gravidez 
da mulher: 

Il - se assistiu, pessoalmen
te. ou por procurador. a 
lavrar-se o termo de nascimen
to do filho, sem impugnar a 
paternidade. 

Art. 340. A paternidade do 
filho concebido na constância 
do casamento. ou presumidp tal 
(arts. 337 e 338), só se pode 
contestar, provando~se: 

1 que c marido se achava 
fisicamente impossibilidade de 
coabitar com a mulher nos pri
meiros cento e vinte e um 
d~as, cu mais, dos trezentos 
que houverem precedido ao nas
cimento do filho; 

Il - que a esse tempo estavam 
os cônjuges legalmente separa
dos; 

III - Que a esse tempo esta
vam os cõnjuges, comprovada
mente separados de fato há 
mais de duzentos dias que pre~ 
cederam ao nascimento do 
filho. 

Art. 344, Cabe privativamente 
ao marido o direito de contes
tar a paternidade dos filhos 
nascidos de sua mulher (art. 
178, § 3~). 

Art. 349. Na falta, ou defei
to do termo de nascimento, 
poderá provar-se a filiação 
por qualquer modo .admissivel 
em direito: 

1 quando houver começo de 
prova por escrito proveniente 
dos pais, conjunta ou separa
.damente; 

II -quandO existirem veemen
te presunções resultantes oe 
fatos já certos. 

Art. 350. A ação de prova da 
filiação compete ao filho, en
quanto viver, passando aos 
descendentes em qualquer hipó
tese. 

Art. 351. só não poderão os 
descendentes continua r a ação. 
de prova de filiacão se o au
tor houver desistido em vida. 
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CAPÍTULO I II 

Do Reconhecimento dos Filhos 
Nascidos no CUrso de 

União Estâvel 

Art< 352. A presunção referi
da nos artigos 337 e 338 
aplica-se aos filhos nascidos 
no cu'rso da união estável en
tre o homem e a mulher. 

Ar"t. 353. Pa-ra os fins pre
vistos no artigo anterior. 
reputa-se estável a união en
tre o homem e a mul.her que re
sultar _em coabitação por mais 
de 3 (três) anos ininterrup
tas. 

Art. 354. O di spasto no ·art. 
352 aprove~ta aos descendentes 
dos filhos falecidos. 

CAPÍTULO IV 

Do Reconhecimento dos Filhos 
Nascidos Fora do Casamento 

ou de União Estável 

Art. 355~ O fi1ho nascida 
fora do casamento ou da uníão 
estável .. será reconhecido pelos 
pais, conjunta ou separadamen
te. 

Art. 356. Quando a maternid~
de ou a paternidade. constar do 
termo de nascimento do filho e 
o declarante for um dos pais,· 
só poderá este contestar sua 
condição prova~o a falsidade 
do termo. das declarações nele 
contidas, erro ou coação. 

Art. 357. O reconhecimento de 
filho poderá ser feito: 

I - no próprio termo do nas
cimento. ainda que por deGla
ração posterior. a ser averba
da pelo ~ficial do registro; 

II mediante escritura pú
b11 ca; 

III - por testamento~ 

IV mediante declaração' em 
processo judicial. 

Parágrafo único~ .O reconhec~
mento pode preceder o nasc,
mento do filho çu suceder-lhe 
ao falecim~nto. 

Art. 358. Os filhos reconhe
cidos terão os mesmos direitos 
e ebrigações daqueles havidos 
na constância do casamento. 
vedada qualquer designação ou 
qualificação discriminatória. 

Art. 359. ·o cõnj uge que t 1 ver 
conhecimento prévio da exis
tência de filho havido peló 
outro antes do matrimónio não 
poderá negar consentimento a 
que a prole deste último resi
da no lar conjugal. 

Art. 360. O filho reconheci
do. enquanto menor. ficará sob 
o poder 'do genitor que o reco-

nhecer e. se ambos o .reconhe
ceram e não houver acordo. sob 
o de quem demonstrar me1Mores 
condições para educá-lo. 

Art. 351. O filho maior não 
pode ser recorihecido sem o seu 
consentimento, e o menor pode 
impugnar o reconhecimento, 
dentro dos quatro anos que se 
seguirem à maioridade. ou 
emancipação. 

Art. 363. Os filhos têm, a 
.qualquer momento. ação contra 
os país, ou seus herdeiros, 
para demandar o reconhecimento 
da filiação~ 

Art. 364. Qualquer pessoa 
que, nos termos da lei proces
sual justo int.eresse tenha, 
pode contestar a ação de in
vestigação de paternidade ou 
maternidade. 

Art. 365. A sentença, que 
julgar procedente a ação de 
investigação. produzirá os 
mesmos efeitos do reconheci
mento. Poderá, porém, o juiz 
ordenar que o filho permaneça 
fora da corupanhia dos pais. ou 
daquele que lhe contestou esta 
condição. 

Art. 366. A declaração de nu
lidade do casamento, ainda 
mesmo sem as condições do pu
tativo, não afeta a presun~ão 
estabelecida no artigo 338. 

Art. 367. o reconhecimento de 
filho não pode ser revogado. 
nem mesmo quando feito em 
testamento." 

Uusttficação 

o presente projeto de 1ei tem 
por objetivo adequar os capí
tulos do Código -Civil que tra
tam. respectivamente, da fi-
1 iação legitima (arts. 337 e 
351), de legitimação (arts. 
352 a 354) e do reconhecimento 
dos filhos i1egítimos (arts. 
355 a 367) às·novas disposi
ções constitucionais. 

Dispõe o§. 5A do art. 227 da 
Const i t_ui ção: 

"Art .. 226 

6A Os filhos. havidos ou 
não da rela"Ção de casamento 
ou por adoção, terão os 
mesmos direitas e qualifi
cações, proibidas quaisquer 
designações discriminató
rias relativas ã fi 1 iaçâo." 

O Constituinte, perfilhando 
as modernas tendências do di
reito de famllia. proscreveu 
qualquer distinção entre os 
filhos havidos ou não na cons
tância do·casamento. A digni
dade inerente aos seres huma
nos impõe que se reconheça a 
todos a mesma condição jurfdi
ca, até porque não seria justo 
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estiQmat1zar um 1ndivfduo em 
virtude da situação dos pais. 

Como se saOe, o vetusto Côd1~ 
go Civil, apesar dos méritos 
que lhe reconhecem, consagra 
uma t~íplice distinção no to
cante à prole. Há, em primeiro 
lugar, os filhos tidos por 
1'legítimos" porque nasci dos ou 
concebidos na constância de 
~elação matrimonial, ainda que 
presumida; em segundo lugar, 
existem os filhos unaturais" 
que não ostentam a mesma qua
lificação dos primeiros po~que 
havidos fora de relação conju
gal; finalmente. temos os es
~úrios aos ~uais se veda a 
própria possibilidade de reco
nhecimento (adulterinos, en
quanto pe~durar o impedimento 
matt~imonial, e incestuosos, em 
qua··~uer hipótese). 

A simples leitura da norma 
constitucional transcrita evi
dencia pertenceram as distin
ções arroladas à hist6ria do 
Direito brasileiro. Toda a fi
losofia inspiradora dos Capí
tulos II. III e IV do Título V 
do Livro I da Parte Ge~a1 do 
Código Civ11 conflita gritan
temente com a matriz inscrita 
na Lei Maior. Daf a ur9ente 
necessidade de reformulaçao do 
Estatuto de 1916. 

A iniciativa ora submetida à 
apreciação da Câm~ra Alta põe 
um termo final às distinções 
consagradas em virtude da gua-
11ficação dos pais. No cap1tu-
1o II. substitui-se o conceito 
de "'filiação legftima" pelo de 
"filiação presumida''. De fato, 
considerando que o casamento, 
no plano civil, institui a fa
mf1ia seguindo-se de regra o 
advento de prole, nada mais 
natural do que estabelecer a 
presunção do vínculo de paren
tesco entre os conjuges e os 
filhos nascidos na constância, 
rea 1 ou p~esum i da, do 
matrimõnio. 

Já no Capftulo III da idéia 
de "legitimação" como resul
tante do casamento posterior à 
concepção é descartada. Consi
derando que o texto da Lei 
Fundamental inova ao equipar a 
"'união estável entre C homem e 
a mulher" à "entidade 
familiar", entendemos por- bem 
dispensar aos filhos nascidos 
no curso de tal situação 
Tática o mesmo tratamento pre
visto para aqueles outros ha
vidos na constância do 
casamento. Finalmente, o capí
tulo rv·é completamente refor
mulado, não só para vedar 
~ualquer distinção entre os 
filhos em favor dos quais mi
lita a presunção de parentesco 
e aqueles em relação aos quais 
se exige um ato formal de ~re
conhecimento, mas, sobretudo, 
para acabar de vez com as ve
xatórias hipóteses legais 
proibitivas de reconhecimento. 

Aprovando o presente projeto 
de lef estará o Congresso Na
cional eliminando do ordena
mento juridico _uma das mais 
odiosas formas óe discrimina
ção ainda existente. 

Sala das Sessões. 29 de outu
bro de 1990. - Senador Márcio 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N~~; 3.071, 
DE 1~ DE UANEIRO DE 1916 

Código Civil dos 
Estados Untdos do Brasil 

CAPÍTULO II 

Da Filiação Legftima 

Art. 337. São legítimos os 
filhos concebidos na constân
cia do casamento, ainda que 
anulado. ou nulo, se se con
traiu de boa fé. 

Art. 338. Presumem-se conce-
bidos na constância do 
casamento: 

I -os filhos nasc1dos cento 
e oitenta dias, pelo menos, 
depois de estabelecida a con
vivência conjugal (art. 339); 

II os nascidos dentro dos 
trezentos dias subseqüentes à 
dissolução da soc_i edade conj u
gal por morte, desquite, ou 
anulação. 

Art. 339. A legitimidade do 
filho nascido antes de decor
ridos os cento e oitenta dias 
de que trata o n~ I do artigo 
antecedente, não pode, entre
tanto, ser contestada: 

I - se o marido, antes de ca
sar, tinha ciência da gravidez 
da mulher~ 

II -se assistiu, pessoalmen
te, ou por procurador. a 
1avrar·-se o termo de nascimen
to do filho, sem contestar a 
paternidade. 

Art. 340. A legitimidade do 
filho concebido na constância 
do casamento, ou presumido tal 
(arts. 338 e 339), só se pode 
contestar: 

I - provando-se que o marido 
se achava fisicamente impossi
bilitado de coabitar com a mu
lher nos primeiros cento e 
vinte e um dias, ou mais. dos 
trezentos que houverem prece
di do ao nasci mente do fi 1 ho :. 

II - qu~ a esse tempo estavam 
os cônjuges legalmente separa-
dos. .I 

Art. 341. Não valerá o motivo 
do artigo antecedente, n~ II, 
se os cônjuges houverem convi-
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vido algum dia sob o teto 
conjugal. 

Art. 342. S6 em sendo absolu
ta a impotência, vale a sua 
alegação contra a legitimidade 
do filho. 

Art. 343. Não basta o adulté
rio da mulher, com ~uem o ma
rido vivia sob o mesmo teta, 
para ilidir a presunção legal 
de legitimidade da p~ole. 

Art. 344. Cabe privativamente 
ao marido o direito de contes
tar ·a legitimidade dos filhos 
nascidos de sua mulher (art. 
178, § 3A). 

Art. 345. A ação de que trat'a 
o ~rtigo antecedente, uma vez 
iniciada, passa aos herdeiros 
do marido. 

Art. 346. Não basta confissão 
mate~na para excluir a 
paternidade. 

Art. 347. A filiação legítima 
prova-se pela certidão do ter
mo do nascimento. inscrito no 
registro c i vi 1. 

Art. 348. Ninguém pode vindi
car estado contrário ao que 
resulta do registro de 
nascimento. 

Art. 349. Na falta ou deTeito 
do termo de nascimentos poderá 
provar-se a filiação legí~ima, 
por qualquer modo admissível 
em d1re1to: 

I quando houver começo de 
prova por escrito, proveniente 
dos pais, conjunta ou separa
damente;,; 

II -quando existirem veemen
tes presunç6es resultantes de 
fatos já ce~tos. 

Art. 350. A ação de prova da 
filiação legítima compete ao 
filho, enquanTo viver. passan
do aos herdeiros, se ele mor
rer menor ou i n.capaz. 

Art. 351. Se a ação tiver 
sido iniciada pelo filho, po
derão continuâ-la os herdei
~os, salvo se o autor desis
tiu. ou a instância foi 
perernpta. 

CAPÍTULO II I 

Oa Legitimação 

Art. 352. Os filhos legit1ma
dos são, em tudo. equiparados 
aos legítimos. 

Art. 353. A legitimação re
sulta do casamento dos pais, 
estando concebido, ou depois 
de havido o filho (art. 229). 

Art. 354. A legitimação dos 
filhos falecidos aproveita aos 
seus descendentes. 
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CAPÍTULO IV 

Do Reconhecimento dos 
Filhos Ilegitfmos 
355. O Ti lho flegftimo 

ser reconhecido pelos 
conjunta ou separadamen-

Art. 356. Quando a maternida
de constar do termo de nasci
mento do filho, a mãe só a 
poderá contestar, provando a 
falsidade do termo, ou das de
clarações nele contidas. 

Art~ 357. O reconhecimento 
voluntário do filho ilegítimo 
pode fazer-se ou no próprio 
termo do nascimento, ou me
diante escritura públ 'ica. ou 
por testamento (art. 184, 
parágrafo único). 

Parágrafo único. ~ reconheci
mento pode preceder o nascl
mento do filho. ou suceder-lhe 
ao falecimento, se deixar 
descendentes. 

Art. 358. os filhos incestuo
sos e os adulterinos não podem 
ser reconhecidos. 

Art. 359. o filho ilegftimo, 
reconhecido por um dos cônju
ges. não poderá residir no lar 
conjugal sem o consentimento 
do outro. 

Art. 360. O filho reconheci
do, enquanto menor, ficará sob 
o poder do progenitorf que o 
reconheceu e, se ambos o reco
nheceram, sob o do pai. 

Art. 361. Não se pode subor
dinar a condição, ou a termo, 
o reconhecimento do filho. 

Art. 362. o filho maior não 
pode ser reconhecido sem o seu 
consentimento. e o menor pode 
impugnar o reconhecimento. 
dentro dos quatro anos que se 
seguirem à maioridade ou 
emancipação. 

Art. 363. Os filhos ilegíti
mos de pessoas que não caibam 
no art. 183. n~s I a VI, tem 
ação contra os pais, ou seus 
herdeiros, para demandar o re
c~nhecimento da filiação: 

I - se ao tempo da concepção 
a mãe estava concubinada com o 
pretendido pai: 

II -se a concepção do filho 
reclamante coincidiu com o 
rapto da mãe pelo suposto pai, 
ou suas relações sexuais com 
ela; 

III se existir escrito da-
quele a quem se atribui a pa
ternidade, reconhecendo-a 
expressamente. 

Art. 364. A investigação da 
maternidade só se não permite, 
quando tenha por fim atr~buir 
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prole ilegítima à mulher casa
da, ou incestuosa à solteira 
(art. 358). 

Art. 365. Qualquer pesSoa, 
que justo interesse tenha. 
pode contestar a ação de in
vestigação da paternidade ou 
maternidade. 

Art. 366. A sentença# que 
julgar procedente a ação de 
investigação, produzirá os 
mesmos efei t.os do reconheci
menta. podendo, porém, ordenar 
que o filho se crie e eduque 
fora da companhia daquele dos 
pais, que negou esta qualida
de. 

Art. 367. A filiação paterna 
e a materna podem resultar de 
casamento declarado nulo~ ain
da mesmo sem as condições do 
putativo. 

(Ã Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania 
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO 187, OE 1990 

Dispõe sobre a conversão 
de saldos das contas do 
FGTS. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Os saldos das contas 
vinculadas do FGTS. expressos 
em cruzados novos no dia 15 de 
março de 1990, são convertidos 
em cruzeiros, à paridade de um 
para um, a partir daquela 
data. 

Art. 2,g,_ Esta 1e1 entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Art.3~ Revogam-se as disposi
ções em contrário. 

~ustificação 

A a_d_oção da reforma monetária 
pelo Governo Collor, em 16 de 
março de 1990, não contemplou 
no conjunto de medidas a con
versão dos saldos das contas 
vinculadas do fGTS de cruzados 
para cruzeiros. Por outro la
do, também não bloqueou, de 
forma coerente, os recursos 
desse património dos trabalha
dores, como fez no caso dos 
ativos finaoceiros (depósitos 
à vista, saldos de poupança, 
etc.) 

Como os recursos do FGTS são 
destinados em grande medida à 
construção de habitações popu
lares. e imprescindfvel a con
versão ao par que ora estamos 
propondo. Com essa medida a 
CEF poderá reativar os finan
ciamentos ora suspensos. 

A proposição preenche uma la
cuna da lei n~ 9.024, de 12-4-

1990. norma que instituiu a 
reforma monetária e dispõe so
bre a liquidez de ativos 
financeiros. 

Sala das Sessões, 29 .de outu-
bro de 1990. 
Senador Francisco Rollernberg. 

(À ComfssAo de Assuntos 
Econômicos- decisão te~mf· 
nativa). 

O . SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Os projetes lidOs se
rão publicados e remetidos às 
comissões competentes. 

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

É lido c seguinte. 

REQUERIMENTO 
NQ 382, DE 1990 

Pa~a os fins do disposto no 
artlgo 13, § 1~ do Regimento 
Interno desta Casa. solicito 
autorização do Senado Federal 
para ausentar-me do Pais no 
período compreendido entre os 
dias 29 de outubro e 6 de no
vembro, quando estarei parti
cipando do 1~ Encontro de Mos
cou e criação do Clube de Pa
ris. com membros dos governos 
-Soviético e Francês. 

Sala das Sessões~ 29 de outu-
bro de 1990. 
Senador Fernando Henrique 
cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- O requerímento lido 
será votado após a Ordem do 
Dia. 

Passa-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Odac1r Soares. (Pausa) 

S. ExA não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Antônio luiz Maya. 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA (PDC 
TO. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. faço uso da 
tribuna, nesta tarde, para re
novar o apelo formulado, tam
bém deste tribuna, na semana 
passada~ pelo nobre Senador 
Cid Saboia de Carvalho em nome 
do funcionalismo público 
federal. Uá que não tenho voz 
forte suficiente para reforçar 
o apelo de S. Exa, quero pelo 
menos renová-lo. nesta oportu
nidade. 

Há por parte do funcionalismo 
público federal, contratados 
para servir à União segundo os 
preceitos da CLT- Consolida
ção das Leis do Trabalho, um 
clamor geral para os atuais 
memb~os do Congresso Nacional, 

____________________________________ ... 
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para que aprovem, ainda 
Legislatura, o preceito 
titucional que determ1na 
gime Jurídico Único para 
os servidores. 

nesta 
cens
o Re
todos 

É um clamor por jus~iça. por 
isonomia de tratamento. que se 
deve dar a todos os servidores 
da União. da administração di
reta, das autarquias e das 
fundações federais. Essa i
gualdade de tratamento é uma 
aspiração unânime tanto dos 
funcionários nomeados nos ter
mos do Estatuto do Funciona
lismo Público. quanto dos ser
vidores contratados nos termos 
da CLT. 

o fundamento dessa aspiração 
maior está no princípio da i
sonomia, a saber, para os mes
mos deveres. obrigações e a
tribuições, os mesmos direitos 
inerentes aos cargos para os 
quais tenham sido designados. 
Que os contratados para cargos 
do serviço público federal te
nham os mesmos direitos quP. 
desfrutam os funcionários 
nomeados! Di rei tos se- .•""e tudo 
quanto à estab7:~dade. ao~ 
vencimentos e à aposentadori~ 
por tempo de serviço com ven
cimentos integrais, conforme 
manda a Constituição Federa1 e 
que se acham inseridos no a
tua1 Estatuto do Funciona1ismo 
Público, Lei n~ 1.711/52. 

Tramitou por esta casa proje
to de lei que transferia para 
o Estatuto e incluía na Lei n~ 
1.711, os serv1dores da União 
contratados pela CLT. 

O Projeto de Lei, aprovado 
pelo Senado Federal, de auto
ria do nobre Senador Cid Sa
bóia de Carvalho. mui digno 
Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cida
dania, fund,a em um só os pro
jetes de lei originários da 
Presidência da República e do 
nobre Senador Mauro Benevides, 
que tratavam do mesmo objeto, 
com pequenos pontos de 
divergência. 

No projeto substitutivo foram 
aprovadas todas as conquistas 
da categoria, consideradas 
como direito adquirido. con
forme pleiteiam todos'os ser
vidores~ sem exceção de um só. 

o projetQ estabelece o Regime 
Jurídico Unico do Funcionalis
mo Público Federal. modifican
do parte do texto do Estatuto, 
isto é, da Lei n.Q. 1.7i1. Esta 
é mais ampla e bem maís 
abranQente. Sua reformulação 
levara sem dúvida alguma mais 
tempo e requer um estudo mais 
aprofundado por parte das Co
missões TéCnfcas, tanto da Câ
mara Federal quanto do Senado 
da República. 

A reformu1ação Completa do 
Estatuto dos Funcionários pode 

esperar. o que não pode espe
rar mais é a aprovação pelo 
Congresso Nacional da Lei que 
~stabelece o Regime Jurídico 
Un1co. 

o Senado já aprovou por una
nimidade, em agosto passado, o 
projeto de lei aue foi encami
nhado à Câmara~ 

O apelo que ora fazemos em 
nome dos funcionários públicos 

~;!~!~~!~~a~: ~a~~n:i~T,r~;~~ 
dos Srs. Deputados~ 

O Sr. Mauro Benevides -
Permite-me v. Ex~ um aparte? 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA - Ou
ço, com prazer. o aparte do 
nobre Colega. 

o Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador Antônio Luiz Maya. re
almente há uma grande expecta
tiva em torno da aprovação 
dessa matéria pela Cãm~ra dos 
Deputados. Sabe v. Ex que., 
quando o Senado optou pela a
~r~~cntaçáo de um substitutivo 

jelo nosso Colega 
.-...,1a de Carvalho, 

f.. ..... -.ramos convictos de que a 
proposta do Senado haveria de 
prevalecer na outra casa do 
Congresso, quando é sabido que 
restrições foram apresentadas, 
pala L1derança do Governo, em 
relação ao projeto enviado no 
ano passado pelo então Presi
dente José Sarney. V._ Ex to. que 
acompanhou nesta Casa o trâmi
te da m~téria, sabe que foi 
longa e penosa a tessitura 
aqui _promovida para que 
alcançássem9s, a nive1 de Se
nado, __ uma so 1 uçãé:i que rr,e 1 hor 
enquadrasse aquele anseio, 
quela aspiração de soo mil ce-
1 et i stas de to_do o Pa f s. Espe
ramos. diante das duas propos
tas em torno das quais a outra 
Casa do Congresso terá que de
cidir, a proposta do Presiden
te José Sarney e aquela outra 
enviada pelo S_etiado Federal, 
esperamos que, na Câmara dos 
Deputados. esta matéria seja 
deslindada no menor espaço de 
tempo pos~ível. Que tenhamos 
condições de oferecer aos ser
vidores federais esta opor~u
nidade de se concretizar a 
norme expressa na -Car-ta Magna 
vigorante. Fica, portanto, 
neste aparte ao discurso de V. 
ExA, o nosso apelo às Lideran
ças da Câmara dos Deputados·. 
para que, sem mais tardança. 
aprovem nesta matéria e possi
bilitem a concretização deste 
anseio que vem sendo alimenta
do há tanto tempo pelos servi
dores da União. 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA - No
bre" Senador Mauro Benevi des, 
agradeço a V. Ex~ o aparte. 
Aliás, reconheço, na pessoa de 
V. ex~. um lutador por essa 
causa, pois V. Ex .a apresentou 
um projeto, exatamente dentro 
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dos termos _Qa so 1 i citação do 
funcionalismo público. para 
que tivesse tramitação rápida 
no Senado da Republica e se 
constituísse em projeto de lei 
a ser aprovado e. depois de 
aprovado pelo Congresso. homo
logado pelo Presidente da 
República. 

Veio outro projeto de 1'e1, 
encaminhado pela Presidência 
da República. para se contra
por ao projeto de V. ~xA, e os 
dois deram origem exatamente 
ao substitutivo apresentado 
pelo nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. que representa o 
pensamento unânime dos Senado
res que debateram o assunto em 
di~ersas oportunidades e que 
estabeleceram que aquilo seria 
realmente um projeto de lei 
que viria ao encontro das as
pirações do funcionalismo 
públ ice. 

Fazendo o apelo, neste momen
to, às Lideranças da Câm~ra 
Federal. está v. Ex! exatamen
te endossando aquilo que é mo
vimento já. estabelecido pelos 
funcionários públicos fede
r2is, para que este projeto de 
lei seja aprovado o mais 
rápido possfvel. 

Dou continuidade ao meu pro
nunciamento, sr. Presidente. 
que coloquem na pauta da dis
cussão. com priorldade absolu
ta, o projeto de Lei do Senado 
çue trata do Regime Uurfdico 
unico e que o aprovem ainda 
nesta Legislatura. 

É uma questão de justiça que 
clama pela sua imediata 
solução. 

Muitos servidores que traba
lham há mais de 30 anos no 
serviço público só aguardam 
esta aprovação da lei para pe
direm suas aposentadorias. 

o quadro do funcionalismo pú
blico federal seria enxugado 
em_muito pouco tempo, sobretu
do nas Universidades Federais, 
em que boa parte de seu corpo 
docente e de seus servidores 
celetistas já têm_ tempo sufi
ciente para se aposentarem por 
tempo de serviço. A espera de
les é ansiosa e sua esperança 
encontra-se hoje depositada 
nas mãos dos Deputados Fede
rais. 

Que os atuais Deputados. le
gítimos representantes do povo 
brasileiro no Congresso Nacio
nal. ouçam o clamor e o pedido 
suplicante dos func1onários 
públicos e lhes respondam, a
provando sem maiores delongas 
a lei qut:; estatui o Regime Ju
rídico Unico para a alegria e 
a satisfação dos servidores e 
de Suas respectivas famfliasl 

Ao ensejo da comemoração de 
seu Dia no calendário nacio-
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nal, os diversos sindicatos e 
associações da categoria, "de 
forma consensual e arb1trária, 
convocam todos os Servidores 
Públicos para participarem a
tivamente do ucia Nacional 
pela Aprovação Imediata do Re-' 
gime t.Juridico Único". com base 
n~ PL n~ 4.058. a ser realiza
do no próximo dia Si. de outu
bro, quarta-feira em todo o 
Pais". 

Esta é a convocação das asso
ciações e dos sindicatos da 
categoria. 

Pelas razões expostas neste 
pronunciamento, faço um apelo 
que os nobres Deputados apro
vem de imediato o Substitutivo 
ao PL n~ 69/90, que trata ex
clu~ivamente do Regime Jurídi
co Unico e que já foi aprovado 
por unanimidade pelo Senado 
Federal. Este projeto de lei 
atende aos anseios de toda a 
categoria dos servidores pú
blicos federais. 

O problema aflige a maioria 
absoluta dos servidores e, por 
isso, requer solução urgente, 
nos termos do que determina a 
Constituição Federal. em seu 
art. 39. 

E a palavra, Sr. Presdiente. 
que gostaria de trazer, nesta 
oportunidade, em nome dos 
funcionários públicos fede
rais. à Câmara dos Deputados. 

Era o que tinha a dizer, Sr 
Presidente. (Mu1to bem!) 

Durante o discurso do Sr. 
António Luiz Ma)..ia, o Sr. 
Nelson Carneiro, Presiden
te. deixa a cadeira da pre
sidéncia, que é ocupada 
pelo Sr. Pompeu de Sousa. 
3s:! Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro, 
Presidente titular desta Casa. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
R,J. ?ronunci a o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quando, há ..a 1-
guns anos, o Congresso Nasio
na1 votou. por solicitação do 
Poder Executivo, a fusão dos 
antigos Estados do Rio de Ja
neiro e da Guanabara, a alega
ção maior · foi que era 
necessário criar-se um pólo 
industrial e econômico distin
to do já existente em São 
Paulo. 

O tempo passou, mudaram os 
homens e mudaram os governos. 
Tenho ocupado esta tribuna, 
v~rias vezes, para focalizar, 
nao o crescimento económico do 
Estado do Rio de Janeiro de
pois da fusão, mas exatamente 
o esvaziamento económico do 
Estado do Rio de Janeiro, para 
focalizar, repito. o contrário 
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daquela justificativa apresen
ta para que houvesse a fusão. 

Aqui já tratei, por exemplo. 
da injustificável transferên
cia para Brasília do Departa
mento Nacional de Estradas e 
R~daQem. E sabido que Brasfl ia 
nao e, certamente, um centro 
rodoviário, quando todos os 
caminhos passam necessariamen
te, ou quase sempre. pelo Es
tado do Rio de Janeiro. Não é 
só isso, embora o Rio de Ja
neiro seja, notoriamente? e 
quem conhece o mundo sabe dis
so, a porta do turismo inter
nacional, transferimos este 
ano. sob o meu protesto, a Em
bratur. do Rio de Janeiro para 
Brasil ia, exatamente porque o 
Presidente escolhido para ocu
par aquela empresa não queria 
transferir-se para o Rio de 
Janeiro, então, ~e transferiu 
a Embratur para Brasil ia. A-. 
nunciei, também, há alguns me
ses. que se projetava transfe
rir para Brasília a ,Comissão 
de Valores Mobiliários. E isso 
acaba de acontecer recentemen
te. E, assim, de medida em me
dida, se vai esvaziando o Rio 
de Jane i r o_. Em contrapartida, 
houve quem, no Governo. recen
temente- afirmasse que o Rio 
não tinha vocação petroquími
ca, e não havia motivo para 
que ali se instalasse o sonha
do pólo petroqufmico. que será 
a redenção económica do estado 
e, principalmente, gerará a 
multiplicação de empregos para 
a população loca 1. 

Sr. Presidente. ontem, os 
jornais do Rio publicaram uma 
grave denúncia. feita pelo no
bre Deputado César Maia, em 
que se trama a transferência 
da Mesa de open do Rio de Ja
neiro, não mais para Brasília, 
mas para São Paulo. Não tenho 
nada contra aquele estado, mas 
acho que estamos fazendo uma 
contradição, estamos fortale
cendo o pólo económico de São 
Paulo e não estamos criando 
possibiíidade para que flores
ça o sonhado pólO económico do 
Rio de Janeiro. Isto mostra 
que os fatos rapidamente se 
inverteram. 

Há um protesto generalizado 
contra esta tentativa. se é 
que ela existe, de 
transferência. Todas as clas
ses d9 meu estado reagem con
tra esta medida de inviabi1i-
2ar no Estado do Rio de janei
ro a sede de centro financeiro 
internacional, que é uma das 
aspirações daquela Unidade 
Federativa. 

Como ãinda não aconteceu, o 
assunto estaria entregue ao 
Banco Central, estou ocupando 
esta tribuna para endereçar um 
apelo ao Senhor Presidente da 
República e ao Sr. ~residente 
do Banco Central, para quere
vejam essa preocupação~ se é 

que eles a têm, e mantenham no 
Rio de janeiro a Mesa 
de open que atende a toda uma 
gama de empresas que em torno 
-dela gravitam. 

Sr. Presidente, estas são as 
preocupações do Rio de Janeiro 
e. como seu represemtante. 
aqui as transmito. na certeza 
de. que o Poder Executivo 
meditará antes de desferir 
mais este golpe que será deci
sivo para o esvaziamento per
tinaz. constante e prejudicial 
aos interesses do estado e do 
povo do Rio de Janeiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevides, 
que falará pela Liderança do 
PMDB. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Como Lfder, pronuncia o 
seguinte discurso.) Sem revi
são do orador. - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, a posição 
assumida pelo Secretário do 
Desenvolvimento Regional, Dr. 
Egberto Baptista, em favor das 
Zonas de Processamento de Ex
portação, embora restritas .es
tas a apenas duas em todo o 
território nacional. fez re
nascer as esperanças dos líde
res empresariais do Ceará, a
inda mais porque a área metro
politana de Fortaleza foi ex
plicitamente mencionada como 
apta a sediar o importante 
empreendimento. 

Em março último, quando as 
ZPE estiveram em via de ser 
extintas, a bancada nordestina 
no Congresso reagiu àquela i
niciativa governamental, a
brindo alternativas a um ree
xame da matéria. a ocorrer nas 
próximas horas. no âmbito do 
Mintstério da Economia. 

Toda a imprensa cearense re
gistrou a entrevista de Egber
to Baptista, aplaudindo-a en
tusiasticamente, através de 
editoriais, nos quais aqueles 
institutos aduaneiros são a
pontados como "capazes de ace
lerar o desenvolvimento regio
nal". 

Ontem. por exemplo, o Diário 
do Nordeste focalizou. com 
muita oportunidade, o tema 
ZPE, fazendo-o da forma se
guinte! 

"ZPE '- .Q, NOVO DEBATE 11 

Depois de uma justific-a-;_ 
da, "pausa para meditação", 
volta ao debate público a 
questão importantíssima da 
implantação de Zonas de 
Processamento de Exportação 
(ZPE) como sistema económi
co de complementação do de-
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senvolvimento regional. A
provado em lei ao final do 
Gover11o Sarney o '1Sistema 
ZI'E ~< foi posto em 
"quarentena" pe1a Ministra 
Zélia Cardoso de Mel1o. da 

~~~n~:;~heg~;~~ ~en~;~u~~~ 
~ais conclusivos sobre a 
sua aplicabilidade e 
beneficies. Nestas cond1-
ç6es, as ZPE. já aprovadas 
f1caram suspensas. aguar
dando uma nova decisão da 
área econômica do Governo 
Co11or. 

Quer dizer: a idéia da 
implantação não foi posta 
de lado e também não foi 
contestada a importância e 
eficácia do processo. em 
virtude mesmo dos êxitos 
alcançados em vários paf
ses. partitularmente naque
les onde as deficiências e 
dificuldades económicas a
p~esentam características 
próximas e até mesmo comuns 
com o subdesenvolvimento, 
por exemplo, de nossa re
gião - __ Q_ Nordeste. A deci
são do Governo favorável às 
ZPE sempre mereceu a melhor 
acolhida de nossa parte 
ao povo e das autoridades 
estaduais. Um apoio absolu
tamente sem reservas. 

Lamentavelmente, no en
tanto, a iniciativa sofreu, 
a nível nacional. "Um cri
minoso processo de desca
racterização". A. interfe
rência do poder po1ftico 
fez-se sentir de modo tão 
violento e absurdo que o 
programa das ZPEs tornou-se 
"excessivamente abrangen
te", envolvendo regiões ri
cas e pobres, desenvolvidas 
e subdesenvolvidas. A gros
so modo, não ficaram áreas 
prósperas ou economicamente 
atrasadas Que não fossem 
contempladas. Uma situaçSo 
que, na prática, invalidava 
a sua realização como um 
todo. -

Essa excessiva benevolên
cia, essa "abertura total", 
ao invés de beneficiar, de 
atender aos reclamos mais 
gerais, contrariamente o 
que fez foi prejudicar. Na 
verdade, os projetes per
diam o sentido e a validade 
como instrumentos de comba
te às desigualdades regio
nais, passando a ser mais 
um elemento de competição, 
de valorização política, 
estimulando as dísputas 
inter-re~ionais. ao invés 
de atenua-las, de procurar 
reduzir as distâncias e de
sigualdades entre regiões 
ricas e pobres, com visí
veis prejuízos para uma 
correta politica de desen
vo1vimento nacional. 

Convenhamos. nestas con
dições, que a Ministra Zé
lia Cardoso de Me11o agiu 
acertadamente quando sustou 
a vigéncia da lei das ZPE, 
submetendo-a a uma crítica 
mais profunda em favor de 
uma tomada definitiva de 
posição. Já se conhece, por 
exemplo. o pensamento do 
Secretário Egberto Baptis
ta, do Desenvolvimento Re
gional, contra "o festival 
das ZPE, porém defendendo, 
aberta e c_oraj osamente. a 
implantação de apenas duas 
unidades: uma no Ceará, em 
Fortaleza e outra em 
Cáceres. no Mato Grosso~ 
atendendo legítimos inte
resses do Nordeste e da re
gião Centro-Oeste. 

Ao que acrescenta o 
Secretár1o do Desenvolvi
mento Regional os critérios· 
para a escolha das duas ci
dades são de natureza eco
nómica. sem qualQUer tipo 
de interferência ou pressao 
política. O pr9jeto de im
plantação da ZPE de Forta
leza e considerado um dos 
melhores estudos elaborados 
de quantos se conhecem so
bre a ma~éria. havendo ra
zões sobradas para que o 
Governador Tasso Jereissati 
tenha apostado na sua exe
cução, não só em termos de 
recursos próprios. como de 
financiamento e compromis
sos assumidos com novas em
presas principalmente atra
vés de financiamentos, de 
capitais importados. da 
participação de grupos eco
nómicos do Uapão. 

As declarações do 
Secretário Egberto Baptista 
favoráveis à implantação da 
ZPE de Fortaleza, fortalece 
o movimento em defesa dessa 
conquista, até porque não 
se trata de um favor, mas 
de um direito, ao resultado 
de condições económicas que 
nos são favoráveis. 

Que se pronunciem as 
nossas lideranças." 

O Sr. Marco Máciel - Senador 
Mauro Benevides, permite-me V. 
Ex.a um aparte? 

te, até por ser uma res;;~i-ão 
mais próxima dos mercados eu
ropeus, a meu ver, tem todas 
as condições para sediar essas 
Zonas de Processamento de 
Exportação. E vou mais além. 
Tenho presente 9ue o Governo 
federal agora tera que se ma
nifestar sobre essa questão, 
mesmo porque já se venceu - se 
não estou equivocado - no dia 
10 de outubro o prazo de sus
pensão das chamadas Zonas de 
Processamento de Exportação. o 
Congresso Naciona1 admitiu, em 
funÇão de medida provisória 
baixada pelo Presidente Fer
nando Collor de Me11o. suspen
der a vigência das ZPE durante 
o período de seis meses, após 
o que, natura1mente. essas Zo
nas de Processamento de Expor
tação seriam repensadas e. na 
minha opinião,~a ~artir dai, 
restauradas. E 1ogico que o 
problema das Zonas de Proces
samento de Exportação encon
trou uma dificuldade muito 
grande na sua fase inicial, 
por ter o Governo criado mui
tas zonas a um tempo só, mais 
de dez de uma vez, o que, a 
meu ver, as inviabilizou. Era 
uma experiência pioneira, de
mandaria naturalmente certo 
período de tempo para que se 
observasse o seu funcionamen
to, a sua viabilidade. De uma 
hora para outra, verificamos, 
não sem surpresa. que essas 
Zonas de Processamento de Ex
portação se multiplicaram, fa
zendo com que o Pais se con
vertesse quase numa grande 
ZPE. Ora, isso prejudicava não 
só a boa implantação desse 
instituto. desse mecanismo. 
como também fazia com que os 
seus resultados não pudessem 
ter uma avaliação correta por 
parte do Governo. Espero, por
tanto, que agora- como aliás 
está recomendando V. Ex~ 
esse mecanismo seja retomado, 
que possamos. sobretudo, re
clamar a instalação dessas ZPE 
no Norte e Nordeste, que são 
áreas de menor desenvolvimento 
relativo e, conseqüéntemente, 

-têm condições de receber esses 
instrumentos como forma de a
gilizar o seu processo de 
crescimento, e assim possamos 
testar o seu funcionamento em 
toda a sua extensão, em toda 
sua intensidade. v. Ex 4 defen-· 
de, certamente, como salientou 

O SR. MAURO BENEVIOES - Ouço no seu discurso, a instalação 
V. Exa com todo o prazer. de Zona de Processamento no 

seu estado, no Município de 
O Sr. Marco Maciel- Senador Maracanaú. na área metropoli

Mauro Eenevides. cumprimento tana de fortaleza. Sei que lá 
v. Ex~ pela defesa que faz das já foram adotadas providências 
ZPE - Zonas de Processamento de infra-estrutura com relação 
de Exportação. Este discurso à instalação da ZPE. Posso di
de V. ExA se insere dentro de zer a mesma coisa com relação 
um quadro maior, que é fazer ··a Pernambuco, com relação à 
com que as regiões de menor ·suape. Suape fo1 um porto in
desenvo1v1mento relativo, so- dustria1 cujos projetes. ao 
bretudo as re9iões Norte e tomar posse no Governo de Per
Nordeste do País, possam ter nambuco, já os encontrei pra
mecanismos aue ensejem cresci- ticamente concluidos. iniciei 
mento mais rápido às suaS res- a- sua execução Tisica, e hoje 
pectivas economias. o Nordes- é mais do que um porto, é tam-
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bém um distrito industrial, 
tem toda a estrutura básica. 
até proteção amb1ental, e já 
se encontra, conseaOentemente, 
em condições excepcionais de 
sediar uma Zona de Processa
mento de Exportação. Tenho a 
impressão de que - se começar
mos uma experiéncia pelo ~orte 
e pelo Nordeste, que são areas 
mais carentes e, ao mesmo tem
po. mais próximas dos grandes 
mercados europeus e, por con
seguinte, áreas muito suscetf
veis de uma avaliação adequada 
desses mecanismos -. obteremos 
êxito e teremos dado, assim, 
um passo não apenas para o de
senvolvimento da região como 
para o desenvolvimento do 
País. o Governo do Presidente 
Collor tem falado muito em in
serir o País na economia in
ternacional, em fazê-lo cada 
vez mais presente nas grendes 
questões que envolvem aquilo 
que hoje se denomina moderni
dade. Tenho a impressão de que 
as Zonas de Processamento de 
Exportação se inscrevem dentro 
desse quadro. Então. o seu 
funcionamento interessa não 
apenas às regiões mais pobres. 
mais deprimidas. como interes
sa ao Pais. na proporção em 
que poaeremos. assim. dar a 
nossa contribuição ao desen
volvimento desta Nação como um 
todo. Com isso. ao concluir o 
meu aparte. pedindo escusas 
por haver-me prolon~ado além 
do tem~o adequado. cumprimento 
V. Ex • mais uma vez, por fa
zer meu também o apelo de V. 
Ex~ para que. efetivamente, as 
Z?E se implantem e dêem os 
frutos que delas todos nós 
esperamos. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre 
Senador Marco Maciel, V. Ex~ 
traz realmente o seu apoio à 
tese da implantação das ZPE em 
território brasileiro. natu
ralmente sem aquela amplitude 
que, no ano passado, caracte
rizou o seu surgimento em, 
salvo engano~ 12 ou 14 áreas 
do' Pai's. 

o Secretário Egberto Baptis
ta. cuja entrevista comento no 
pronunciamento da tarde de ho
je, defende - sim- a implan
tação das ZPE, mas sem aquela 
multiplicidade de localiza
ções. S. SA entende que, nesse 
primeiro momento, como inicia
tiva pioneira, as ZPE deveriam 
ser experimentadas em determi
nadas áreas. No caso do Nor
deste, o pensamento do Dr. Eg
berto Baptista é que sejam im
plantadas duas: uma, talvez 
até pelo adiantado das provi
dências governamentais desti
nadas à implantação do proje
to. deveria sediar-se na área 
metropolitana de Fortaleza. ou 
seja, em Maracanaú, que é sede 
do nosso distrito industrial. 
V. ExA já também argúi. a'Í, em 
prol do seu estado, que o com
plexo de Suape significaria 
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uma estrutura ideal para a im
plantação das ZPE. ~á .o Dr. 
Egberto Baptista tambem, em 
relação a outras regiões do 
Pafs. defende a localização 
qesse instituto aduaneiro na 
cidade de Cáceres~ em Mato 
Grosso. Enfim~ o debate real
mente aflora com mais intensi
dade e já agora como alterna
tiva a ser posta em prática 
pelo Governo. Apenas permito
me lembrar a V. Ex~ que a ex
tinção não ocorreu. pura e 
simplesmente. em função da me
dida provisória encaminhada ao 
Congresso. graças ao nosso em
penho - ao meu empenho, ao de 
v. ExA - e de outros compa
nheiros que, do Norte e Nor
deste. impuseram um projeto de 
lei de conversão que, sobretu
do adiou aquela medida extrema 
que o Governo pretendeu ado
tar. e que, se tivesse sido 
posta em prática. com a aqui
escência e a placidez do Con
gresso. não estari'amos, hoje, 
busca~do essa alternativa que, 
agOra, parece mais viável, em 
razão do posicionamento assu
mido pelo Dr. Egberto Baptis
ta, Secretário do Desenvolvi
mento Regional. 

O Sr. Marco Macte1 - Nobre 
Senador Maur9 Benevides, V. 
Ex~ tem razao quando de fato 
lembra que a proposta 1nicial 
do Governo do Presidente Col
lor éi--a simplesmente extinguir 
as ZPE. e que já foi resultado 
de uma negociação, negociação 
penosa com o Poder Executivo. 
para que se permitisse que as 
ZPE não fossem, pura e sim
plesmente, extintas e tivessem 
a sua implantação, se assfm 
posso dizer. suspensa. Efeti
vamente o que aconteceu foi de 
fato já uma vitória, mas agora 
acho que o Governo iniciou um 
bom caminho, que é o de admi
tir a reanálise da questão e, 
quem sabe, cogitar da imple
mentação das primeiras ZPE. 
Tenho a impressão de que é uma 
notícia positiva, espe~o que 
se consolide e tenho certeza 
de que, em acontecendo, vamos 
colher bons resultados. tanto 
em termos regionais quanto, 
friso, em termos naciona1s, em 
face da nova Politica Indus
trial adotada pelo Governo Fe
deral e em face da sua propos
ta de reinserir o Pais na eco
nomia internacional. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Mais 
uma vez, grato a V. Ex~. emi
nente Senador Marco Maciel, 
pela sua intervenção. trazen
do, assim, a solidariedade à 
provável decisão do Governo, 
em vias de se concretizar, re-
1 aci o nada com a i mp_l antação 
das ZPE no território brasi
leiro. 

Nós, do Ceará. estamos certos 
de que as providências que fo
ram adotadas para delimitação 
de área e, naturalmente, a a-

dação daquelas medidas rela
cionadas _com infra-estrutura 
compatível com esse importante 
melhoramento. tudo isso tem 
conduzi.do ou irá conduzir o 
Governo a sediar a primeira 
ZPE, porque igualmente foi a 
primeira criada no Pais, no 
Estado do Ceará. que teria to
das as condições para se pri
vilegiar com a implantação 
desse instituto aduaneiro. 

O Sr. Antbnio Lutz Maya 
Permite-me V. Ex4 um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Con
cedo o aparte ao eminente se
nador Antônio Luiz Maya. 

O Sr. Antônio Luiz Maya - No
bre Senador Mauro Benevides, 
para nós é uma expectativa e 
uma qrande esperança de ver 
tambem concretizado o sonho do 
nosso estado com a implantação 
da ZPE de Aragualna, criada 
oportunamente quando da dis
cussão do problema no Congres
so Nacional. Nobre Senador. 
para nós. a ZPE era uma espé
cie de _porta_ para implantação 
de indústrias dentro da cidade 
mais importante do estado a
tualmente, e também para pos
sibilitar o aproveitamento da 
matéria-prima, que é numerosa 
em nosso Estado, e que poderia 
ser objeto de transformação, 
para fins de exportação. Por 
isso. lutamos também pela 
criação das ZPE interioranas e 
a nossa o é. e esta seria, de 
algum modo, completada pela 
Ferrovia Norte-Sul, as duas 
estariam interligadas; a Fer
rovia Norte-Sul. com a sua 
construção de Imperatriz a A
raguaina, ia dar suporte exa
tamente à implantação da ZPE 
do Tocantins. Com essa viabi
lidade da implantação da pri
meira ZPE no Estado de V. Ex 4 , 
esperamos que o Tocantins tam
bém, brevemente, nessa implan
tação gradativa, tenha seu es
paço. e que ela realize uma 
função de desenvolvimento para 
uma região bastante carente. 
necess1tada, como muito bem 
frisou o nobre Senador Marco 
Maciel. Por isso, aproveito o 
pronunciamento de V. Ex 4 , para 
fazer um apelo ao nobre 
Secretário Egberto Baptista, 
para que pense também na pos
sibilidade de implantação, o 
mais rápido possfvel, da ZPE 
do Estado do Tocantins. 

O SR. MAURO BENEVIDES- A in
tervenção de V. Ex~. eminente 
Senador Antônio Luiz Maya, sem 
dúvida, é de muita oportunida
de, exatamente quando V. Ex~ 
tenta sensibilizar o Secretá
rio Egberto Baptista para que 
também privilegie o Estado do 
Toca-ntins com a implantação de 
uma Zona de Processamento de 
Exportação. Se neste momento 
já se conta com uma tendéncia, 
c1aramente definida daquela 
autoridade governamental. em 
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relação ao- Ceará, é de supor 
que esse desdobramento. até 
mesmo por uma imposi~ão da re
alidade sócio-económica de to
das essas áreas, no caso de V. 
Ex• o Estado de Tocantins, é 
de se esperar que o Governo 
mostre sensibilidade e permita 
q~e não apenas no Ceará, ou em 
Cárceres. no Mato Grosso. como 
igualmente no Estado de V. 
ExA. tenhamos condições de ver 
imolantadas as Zonas de Pro
cessamento de Exportação. 

Muito grato a v. Exa. nobre 
Senador António Luiz Maya. 

Sr. Presidente, em oportuni
dades anteriores, já me repor~ 
tei à necessidade de serem im
p1antadas as Zonas de Proces
samento de Exportações - uma 
das quais destinada ao Ceará. 

As sucessivas protelações re
gistradas na adoção das medi
das destinadas a viabilizar as 
ZPE trouxeram um desestfmulo 
aos meus coestaduanos. que a
inda nutrem esperanças de sua 
próxima concretizaçao. 

Recentemente, o economista 
Cláudio Correia Lima. entu
siasta da iniciativa, reclamou 
uma definição do Governo. da 
mesma forma como já o fizera o 
Dr. Osva1do Cantas. Presidente 
da Associação Comercial e um 
dos mais profundos conhecedo
res da realidade nordestina. 

Resta-me, pois, Sr. Presiden
te, rejubilãr-me pelo posicio
namento do Dr. Egberto Baptis
ta e postular. em nome de nos
sa Bancada. ~Ministra Zélia 
ca~doso de Mello que, afinal. 
promova a implantação da ZPE 
prevista para o Estado do 
Ceará. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PSB - RO. 
Pronuncia o seguinte 
discurso. ) sr. Presidente. 
Srs. Senadores, como represen
tante do Estado de Rondônia. 
quero deixar aqui gravado o 
testemunho das aflições, apre
ensões e temores que dominam o 
povo desse estado. 

Rondônia, Srs. Senadores. tem 
uma história recente que pode 
ser resumida em rápidas 
pinceladas. 

Se ret~ocedêssemos na Histó
ria aos anos de 1970, Rondônia 
não possufa mais de 60 mil al
mas; e então. começou a cor
rente migratória de brasilei
ros de todos os recantos deste 
Pafs, que, pressio~ados pe1as 
condições adversas de vida. 

encontraram em Rondônia uma 
possibilidade de semear e co-
1her, porque a terra era farta 
e fért i 1 . 

Em' virtude do fr,acasso dare
forma agrária no sul do Pafs, 
onde os governos da época não 

1 tiveram decisão política para 
implementá-la. de modo a dar 
terra a quem dela necessita 
como forma de sobrevivência. 
como forma de vida, os brasi
leiros de todos os recantos 
foram impelidos para Rondônia, 
a fim de formar uma nova civi
lização, um novo estado. As 
cond1ções adversas desses 
páramos remotos transformaram 
milhares e milhares de pessoas 
em vítimas, que sucumbiram e 
semearam, ao 1ongo dos cami
nhos, seus corpos. como que 
sementes a clamar por just1ça 
e por um porvir melhor para 
todos. Muitos deles lá ainda 
estão sem campa, sem uma cruz 
sequer para demarcar-lhes onde 
tiveram a última morada. 

Esta é uma História de sofri
mento, de dor e de vidas, Ho
je. temos mais de três m)lhões 
de pessoas condenadas ao des
caso e à desconsideracão da 
Pátria, porque nós, em Rondô
nia, somos tra_tados como cida
dãos dê segunda categoria. 
Diante dessa campanha armada à 
luz de princípios e idêfás so
bre O$ quais devemos ref 1 et i t• 
e rec~nside~ar, quê dizem res
peito à questão eco~ógica, 
cada trabalhador é tratado 
como um deli nqüente que ~bê:'! te 
árvores. 

Como vamos dar condições de 
vida a essa gente que precisa 
trocar_ ç_ fl_presta pelo plantio 
da lavoura? Que precisa reti
rar a floresta para produzir 
alimento capaz de suprir o 
País e a si própria? E estamos 
muito preocupados com os rumos 
dos acontecimentos, por-que ve
mos no Bras i 1 que todus c.et11?m 
às pr-e_ssões i nternac i c.ma is. e 
o nossó· conceíto de_ So!;)erani a. 
de indej:lehdência e ·de eigntda~ 
de naci ona 1, nesta llor·a. é co
locado ~ob suspeita e soo 
reserva. 'E uma condi c-i on;,.,nte 
·contra a qua 1 temos que nos 
rebelar, porquanto baste de 
ver -que este: Pais sente urnço 
necessidade de ser·v i dão 
voluntária. O Brasil é inde
pendente e a Amazônia é nossa. 
Porém, para conquista; um fu
turo que seja à imagem e à se
me}hança d~ grandeza deste 
Pa1s, e prec1so que os nossos 
governantes estejam tambêrn, 
pelo menos, à altura da dimen
são territorial desta imensa 
Terra brasileira. · 

Verifica-se. porém, que n~o 
nos libertamos ain9a de espí
rito do colonizaaor que atua 
J;5or mui tos e mui tos anos sobt'(~ 
o colonizado-

É uma questão que eu gos~aria 
de refletir com maior profun
didade, e o farei oportunamen
te, não é possfvel manter so
bre nós a submissão genuflexa 
do devedor diante do credor. 

O devedor inadimplente no Di
rei to Romano tinha 1 aços .de 
submissão._ inclusive de servi
dão e até de submissão à von
tade do credor. que detinha o 
direito de vida e de morte; 
mas há muito foi expungido do 
di rei to das obrigações · essa 
cláusula retrógrada, essa 
cláusula inumana. O chamado 
nexo obrigacional. Temos ~ma 
divida cuja procedência e jus
teza o Parlamento brasileiro 
ainda deve à Nação uma audito
ria mais séria, mas, diante 
dessas pressões, está cedendo 
a interesses alienigenas. a 
interesses que vêm de fora e 
querem ditar uma bula de nor
mas de comportamento ao Gover
no e ao povo brasilelro. 

fvoco. aqui, um sentido mais 
elementar de soberahi a e de 
di~nidade nacional. quando 
vejo que sobre a Ama~ônia va
lem mais os ditames· vindos-de 
fora de que as aspirações, os 
anseios e os temores do povo 
que lá l1abita. 

São 3 milhões de pessoas em 
Rondônia que adentraram nas 
matas virgens para fundar um 
estado e uma nova civi1tzacão. 
uma tentativa que até entâo a 
Humanidade carecia, umà expe
!~iência grande e suficiente 
para dar foros de ciência à 
ocupação dos trópicos úmidos. 

Como sabemos. a tecno·l ogi a a 
respeito da ocupação da Amazô
nia ainda não tem condições de 
oferecer soluções apropriadas 
para ditar qual a melhor ma
neira de se ocupar essa imensa 
parte do Jerr_·itório Nacional. 

1em-se feito _ciência a partir 
·Jo::; jardins suspensos do Ri_o 
de Jat1eiro. de Estocolmo _ou de 
Par·1s, n1as nunc'a cheg-ou-se à 
Amazõn i a par~ a, a 1 i , nos cen
tJ·os de pe·squi sa. buscar uma 
5{1lução -que seja real_ista, 
f1.Jndada naquele e-coss í stema, 
naquelas condições a,_t:;iver_sas çle 
clima e solo. tlaQLiéles confins 
de.> .. i so 1 amento. 

Não aceitamos que se rec-olha 
ora nos cientistas viajante's 
que percorreram a Amazônia no 
século passadQ, ora em obser
vações __ procedidas ,._em cima de 
preconceitos do que-_em cirne do 
conhecimento concreto que só a 
pesquisa 1 oca 1 é capaz de 
ofer·ecer·. 

Percebo que essas milhares de 
pessoas que 1á se concentra
ram, oferecendo como crenden
cial. como garantia, a própria 
vida, estão hoje r~legados ao 

' ' r 
J 
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mais adverso e perverso aban
dono. 

Temos um crédito. Srs. Sena
dores. para com a Pátria de 
milhares e milhares de pessoas 
que ali estão ainda esperando 
~ue o Brasil reconheça esse 
esforço. senão em vida, pelo 
menos na mor~e. porque ainda 
r.ão foi sequer dada a atenção 
necessária para que a Amazônia 
e. sobretudo, que Rondônia fi
Qurasse no concerto nacional 
como um estado que está pres
tando não apenas um serviço 
para si. mas um serviço para o 
Brasil e para o Mundo. 

A colonização ali encetada 
envolve milhares de pessoas 
perdidas ao longo das linhas, 
nos confins da floresta. E, 
lá, isolados. esperam que a 
Nação se comova e faça o de
senvolvimento efetivo da Re
gião. outorgando-lhes os re
cursos essenciais para o seu 
crescimento. para a grandeza 
de todos nós e de todo este 
País. 

No entanto. verifica-se'que 
este política nefasta é 
antiamazõnica. Já se esboça o 
corte total dos incentivos 
fiscais para a Região Amazóni
ca. principalmente para 
Rondônia. Já o pacote agrícola 
discriminou Rondônia. 

Há uma indisfarçável intenção 
de paralisar a BR-364 
impedindo-a de atingir o 
Pacifico. Seria ae grande be
neficio ao Pafs se essa estra
da alcançasse o Pacifico, por
quanto o escoamento da produ
ção regional e da produção na
cional alcançaria o exterior a 
custo bem inferior aos altos 
gastos com o transporte que se 
faz na rota via os portos do 
Rio de Janeiro. Santos ou do 
Centro-Sul. em geral. 

Está ai armada uma campanha a 
favor da ecologia, com pretex
to ecológico. Na realidade, 
que~-se esconder as grandes 
riquezas da Amazônia que jazem 
no subsolo dessa grande parte 
do Planeta. 

Não é nenhum privilégio que a 
Amazônia tenha incomensurável 
riqueza mineral. Na partilha 
do Universo. coube-lhe, por 
certo, uma parte da riqueza 
mineral que assiste a todas as 
nações e também ao Brasil. 

Trago à colação o testemunho 
pessoal de um exemplo que pude 
verificar, a descoberta da re
serva numeral Pitinga, e a 
descoberta de Bom Futuro fez 
com que o preço do estanho no 
mercado internacional sofresse 
uma modificação considerável, 
P2rque a quantidade da produ
çao mineral dessas minas modi
ficou o panorama do mercado 
internacional, e os trustes 
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internacionais não querem ser 
incomoPados por tupiniquiRs~ 
pelo povo, pelo garimpeiro, 
Pêlo minerador que lá, descor
t1nado o manto da floresta, 
por certo chegará ao âmago da 
riqueza das nossas grandes re
sérvas minerais. Voltarei a 
esta tribuna com elementos 
mãis ~onvincentes. com dados. 
númerós que são exatamente os 
argumentos que até sensibili
zam os parvos. Para o homem 
culto basta a abstração e a 
reflexão filosófica sob~e o 
tema, porque é capaz de extra
ir deles o conhecimento 
inabalável dos principies que 
devem nortear a vida de todo 
homem público. 

Srs. Senadores, a situação de 
Rondônia é preocupante. A BR-
364 está morrendo no trecho 
Cuiabá-Porto Velho. Com o 
tráfego constante das riquezas 
daquela região, aquele trecho 
encontra-se intransitável. São 
bu~acos por todo o seu dorso. 
E o transporte da produção de 
Rondónia, ou do Sul do País 
para Rondônia, torna-se um 
verdadeiro martírio para os 
transportadores, para os cami
nhoneiros. Não nos podemos 
ca1ar. 

Invoco o respeitO nacional, a 
firme vontadet mormente à de
cisão irremov1ve1 daquela gen
te que está construindo uma 
ocupação dos vazios amazóni
cos. em condições tão adve
rsas. 

Queremos trazer para esta 
Casa o apelo dessa gente que 
necessita que o Brasll lhe dê 
as vistas e as mãos para tirá
la da miséria. da ameaça de 
retrocesso a que está submeti
da e condenada ao fracasso. 

Não podemos continuar nesta 
pos~ura de submissão aos inte
resses internacionais. Não po
demos, a título de modernida
de. a titulo de abertura para 
o mercado internaciona_l. re
nunciar à grandeza nacional. 
Não podemos abriç mão da nossa 
independência. E preciso, de 
uma vez por todas, nos liber
tar dessa pressão psico16~ica 
do colonizaQor sobre o 
colonizado. E preciso buscar, 
no conhecimento dos pensado
res, talvez, os conceitos mais 
elementares do que é o sentido 
de liberdade, ae soberania e 
de independência. porque esta 
vocação à servidão voluntária, 
por certo, a~ós 150 anos de 
Independência, ainda não saiu 
da cabeça de grande parte do 
pensamento nacional, e sobre
tudo dos nossos governantes. 

É por isso que não devemos 
aceitar- e aqui conclamo to
dos os homens de bem desta ca
sa, todos os senadores. para 
que pensemos sobre esta angus
tiante questão, sobretudo 

quando se está negociando as 
condições de pag~mento da dí
vida externa. E hora de ter 
claro ~ue, no direito de obri
gações. não existe mais a sub
missão absoluta do devedor i
nadimplente ao credor. 

É hora de pensarmos que a A
mazôryia precisa chegar a Bra
sília, para ser respeitada e 
ser ouvida. Em sendo ouvida e 
respeitada, que se pague essa 
dívida de gratidão para com o 
povo que ousou ocupar a selva 
e formar uma nova civilização. 

Queremos, mais uma vez, con
vocar esta casa. convocar o 
Poder Executivo para que. jun
tos, encontremos uma saída 
digna para a Amazônia, para a 
questão ecológica. Vamos, sim, 
preservar os nossos recursos 
renováveis, vamos preservar 
esses recursos naturais, mas 
sabendo que preservar é. pri
meiramente, aproveitá-los 
racionalmente. 

Não podemos alimentar a fome 
e a miséria de centenas, de 
milhares de brasile·iros à cus
ta da pressão internacional, 
que veda a ocupação definitiva 
da Amazónia. 

Vamos buscar uma forma ade
quada de ocupação a partir da 
pesquisa cientlfica, feita não 
apenas por brasileiros. como 
tamoém por cientistas de todos 
os quadr8ntes do universo que 
vierem nos auxiliar nessa 
tarefa. Mas não aceitamos que 
nos ditem normas 1á de fora. 

Queremos a cooperação inter
nacional para podermos ocupar 
ecologicamente a Amazônia. 
queremos que essa cooperação 
venha a partir da contribui
ção. do conhecimento humano, 
mas que venha, sobretudo, para 
servir ao Bras i 1 e à 
humanidade. Não aceitamos eSsa 
ba1e1a de que o oxigênio da 
Amazônia alimenta o mundo. 
Esta é uma conversa tola e qLie 
não merece, em momento algum, 
ser levada a sério. Esta é uma 
infantilidade que nos querem 
impingir, para continuarmos no 
subdesenvolvimento, para que 
as riquezas do Brasil sejam a 
reserva dos çrandes trustes 
internacionais, para que as 
riquezas da Amazônia permane
çam lá adormecidas, como estão 
desde o gêneses, sem que o ho
mem brasileiro possa extrair 
delas uma vantagem para a me
lhoria das condições de vida 
do nosso povo. 

Alerto. Sr. Presidente, para 
que o Poder Executivo, nesta 
hora em que necessita da união 
da Pátria em torno de si mesmo 
para sair da crise em que es
tamos afundados. suplico ao 
Poder Executivo para que tam
bém ausculte a população de 
Rondônia, e lá, percorrendo 

• 
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linha por linha, haurindo, in
clusive, na sabedoria dos cos
tumes que o seringueiro nos 
ofertou. como um manancial 
precioso, quando conseguiu es
tabelecer uma harmonia entre a 
atividade económica e a natu
reza. que. haurindo a sabedo
ria dos costumes, a sabedoria 
da experiência. dê ao Pais um 
projeto sério e definitivo, 
para a exploração da Amazônia 
e de Rondônia. Por isso. é im
portante que a SR-364 seja re- · 
cuperada e prossiga pelo Acre 
a fora. até chegar ao Oceano 
Pacífico, pois ela é uma arté
ria essencial ao desenvolvi
mento regional, um canal deci
sivo para a exportação da pro
dução brasileira e sobrernane,
ra de Rondônia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo 2 palavra ao 
nobre Senador João Lobo. 

O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. 
~renuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
~residente, Srs. Senadores. 
recebi do Secretário do Desenr 
volvimento Regional, Or. Eg
~erto Baptista, uma nota téc
~ice da Assessoria Jurídica da 
Secretaria do Desenvolvimento 
~egional da Presidência da 
~epública. Gostaria, Sr. ?re
sidente, que essa nota ficasse 
,os Anais desta Casa, e ainda 
dOStaria de comentã-la nos 
seus principais tópicos, por
~ue e profundamente esc1arece
jora e traz uma luz definitiva 
'os assuntos que tem sido mal 
=empreendidos. 

O chefe da Assessoria Jurídi
=a em exercício diz o 
seguinte~ 

PRESIDfNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Assunto: os Fundos de In
vestimentos do Nordeste 
Finar e da Amazônia - FINAM 
e os incentivos que os cus
teiam (Decreto-Lei n~ 
1.376/74). em face do dis
posto nos arts. 36 ~ 41 do 
Ato das Disposições Consti
tucionais Trans1tórias. 

Na SA-feira, 12 de outu
bro, matérias da Folha de 
S. Paulo argüiram eventu
ais vícios de inconstitu
cionalidade em procedimen
tos do Governo Federal 
quanto a incentivos fiscais 
regionais e a fundos exis
tentes, especificamente o 
FINOR (Fundo de Investimen
to do Nordeste) e o FINAM 
{Fundo de Investimento da 
Amazônia). 

O assunto merece esclare
cimentos, à vista de dispo-

sições da Carta Política e 
da le~islação específica 
infraconstitucional. 

Dispõe o Ato das Disposi
ções Constitucionais Tran
sitórias~ 

11 Art. 36. Os fundos exis
tentes na data da promulgação 
da Constituição. excetuados 
os resultantes de isenções 
fiscais que passem a ;ntegrar 
patrimõn1o ~rivado e os que 
interessem a defesa nacional, 
extinguir-se-ão, se não forem 
ratificados pelo Congresso Na
cional no prazo de dois anos." 
(grifei . ) 

11 Art. 41 . Os Poderes Exe
cutivos da União. dos esta
dos~ do Distrito Federal e 
dos municípi~s reavaliarão 
todos os incentivos fis
cais de natureza setorial 
ora em vigor, propondo aos 
Poderes Legislativos res
pectivos as medidas cabí
veis (grifei). 

§ 1~ Considerar-se-áo re
vogados após dois anos. a 
-parti"r da data da promu1Qa
ção da Constitu1ção, os 1n
centivos que não forem con
firmados por lei. 

Os dispositivos do Ato 
das Disposições Constitu
cionais lransitórias. antes 
transcritos, cuidam. cada 
um por seu turno, 
da reavaltáção e eventual 
ratificação de fundos exis
tentes na data de promul~a
ção da constituiçao. 
"excetuados os resultantes 
de isenções fiscais que 
passem a 1ntegrar o patri
mónio privado" - art. 36-
e da reavaliação e eventual 
confirmação dos incentivos 
fiscais de natureza 
_set.Qrial, também existentes 
na data da promulgação da 
Constituição- art. 41. 

?ara o entendimento ade
quado do art~ 36 do Ato das 
Disposi~ões ConstitUcionais 
Transitarias. no que res
peita ao Finar e ao Finam, 
impõe-se considerar que es
ses fundos cofitam com re
cursos de diversas origens, 
expressamente consignados 
em 1 e i (art ._ 3A do Decreto

-Lei 1 .376/74, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei n~ 
2.304/86), dentre as quais 
as deduções do Imposto de 
Renda e adicionais não res
tituíveis, facultadas· às 
pe?soas Juridicas. nos ter
mps segu1 nte_s: 

Lei nA 4.239. de 27-6-63~ 
com a_redação dada pela Lei 
n~ 4.869, de 1~-12-65 

Outubro de 1990 6213 

"Art. 18. A pessoa jurí
dica poderá descontar do 
Imposto de Renda e adicio
nais não restitu)veis, que 
deva pagar: 

b) até 50% (cinqOenta por 
cento) do valor do imposto 
e adicionais não restitui
veis, referidos neste arti
go, para fins de reinvesti
mento ou aRlicação em pro
jetes agricolas, industri
ais e de telecomunica9ões 
entre comunidades da area 
de atuação da Sudene, que 
esta autarquia tenha decla
rado ou venha a declarar, 
na forma deste artigo. de 
interesse para o desenvol
vimento do Nordeste." 

Decreto-Lei nQ 756, de 
11-8-69 

Art. 1~ Todas as pessoas 
jurídicas registradas no 
Pais poderão deduzir do Im
posto de Renda e seus adi
cionais não restituívei~: 

b) até 50% (cinqüenta por 
cento) do valor do imposto 
devido para inversão em 
projetes __ agrícolas, pecuá
rios., industriais e de ser
viços básicos que a Sudam 
declare, para os fins ex
pressos neste artigo. de 
interesse para o desenvol
vimento da Amazónia." 

As percentagens antes re
feridas foram reduzidas 
para 40% {quarenta por 
cento), por força do 
Decreto-Lei n~ 2.397, de 21 
de dezembro de 1987 (art. 
12, III). 

Ora. essa dispensa par
cial de Imposto de Renda 
não é senão isenção 
tributária, forma de exclu
são parcial do crédito 
tributãrio (art. 175. I, do 

_Códfgo Tributário Nacio-
nal). 

De outro lado, os recur
sos correspondentes aos in
centivos ou são destinados 
à integralização de capital 
dos denominados "projetas 
próprios" do investidor
contribuinte (art. 1_8) ou à 
aquisição de quotas do Fi
nor, cujos certificados po
dem servir à compra de a
ções das empresas incenti
vadas, nos leilões especí
ficos. 

Assim cOmo concebidos na 
legislação especfftca, o 
Finor e o Finam são fundos 
resultantes de isenções 
fi sca_i s que integram patri
mônio privado. 

. ' 
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Em conseqüência, no·s pre
cisos termos do art. 36 do 
Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias. não 
estavam, como não estão, 
sujeitos à ratificação con
gressual~ tornada compulsó
ria em relação aos demais 
fundos pelo citado dlsposi
~ivo do Ato das Disposições 
Constitucionais 
Transitór-ias. 

Imaginemos. porém, só por 
excesso de argumentação, 
Que o Finar e o Finam esti
vessem sujeitos à ratifica
ção pelo Congresso Nacio
nal. Que não estão. 

ora. a Constituição não 
estabeleceu nenhum procedi
mento específico para essa 
ratificação. Em conseoüên
cia, a matéria há que ser 
tratada em qualquer lei. 

Pois bem: jã na vigênc1a 
da nova Const1tuição. foi 
promulgada a Lei n 2 7.918. 
de 7 de dezembro de 1989, 
que "dispõe sobre a corre
ção monetária das deduções 
de Imposto sobre a Rend~ e 
dos saldos credores dos 
Fundos de Investimentos 
criados pelo Decreto-Lei n~ 
1 .376, de 12 de dezembro de 
1974. e dá outras providên
cias". 

A simples leitura da lei, 
mesmo por parte de pessoas 
leigas~ conduzirá à conclu
são de que tanto o Finor 
como o Finam, bem como os 
próprios incentivos fiscais 
que os custeiam, estão 
ratificados: 

"Art. 1 ~ A parti r do e-
xercício financeiro de 1990 

ano-base de 1989, os va
lores das deduções do Im
posto sobre a Renda de que 
trata o Decreto-Lei n~ 
1 .376, de 12 de dezembro de 
1974, ... , serão recolhidos 
e transferidos aos Fundos 
de Investimentos do Nordes
te - FINOR e da Amazôniá -
FINAM ... " 

"Art. 2.11. As importâncias 
recolhidas, a qualquer tí
tulo, para crédito do Finor 
e do Finam serão manti
das ... " 

Em resumo: ainda ~ue não 
estivessem sujeitos à rati
ficação de que trata o art. 
36 do Ato das Disposições 
Con~titucionais Transitó
rias. o Finar e o Finam fo
ram ratificados pela Lei n~ 
7.918, de 7-12-89. 

Além disto~ a Lei n.~~: 
8.034/90 determinou a rea
valiação dos incentivos 
vinculados ao Finor e ao 
Finam, fixando prazo até 30 
de outubro corrente, 11 de 
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forma a possibi 1 ftar o en
caminhamento das medidas 
cor-retivas cabfveiS 11

• 

É fora de qualquer dúvida 
que não há re1ação de sinoní
mia entre correção e extin
ção dos citados incentivos. 
De outro lado, embora não al
cançados pelos arts. 36 e 41 
do Ato das Disposições COnsti
tucionais Transitarias, nada 
impede que o Poder Executivo 
reavalie o Finor e o Finam e 
os incentivos fiscais a eles 
vinculados. para o efeito de 
submeter ao Con~resso projeto 
de lei, até mesmo para 
extingui-1o, embora conhecidas 
as posições do Excelent1ss1mo 
Senhor Presidente da Repúbl i_ca 
e do Sr. secretário do Desen
volvimento Regional, no senti
do de mantê-los. 
aperfeiçoando-os.~ 

O Sr. Antônio Lutz Maya 
Permite-me V. E~~ um aparte7 

O SR. JOÃO 
prazer. nobre 
Luiz Maya. 

L-OBO. - Com to do 
Senador AntOnio 

O Sr. Antônio Luiz Maya - No
bre Senador Voão Lobo, V. Ex~ 
traz ao debate assunto da mai
or importáncia e relevância. 
que tem sido Objeto de muitas 
considerações. de muitas re
flexões. porque é impossível 
haver d~senvo1vimento regional 
sem esses investimentos. Tive
mos a oportunidade. às véspe
ras de completar os 2 anos da 
aprovação da Constituição, de 
aprovar, a nível de Senado Fe
dera 1 , a renovação de todos 
esses investimentos, desses 
Fundos de Investimento, entre 
eles o Finam, o Finor e outro5 
mais, rium total de 6 OU 7, QUe 
são indispensáveis para o de
senvolvimento regional. No meu 
estado. os fundos destinados 
ao Centro-Oeste estão sendo 
muito disputados e objeto de 
aprovação de diversos projetas 
fundamentais para o prossegui
mento do desenvolvimento 
regiona1. Hoje, Tocantins está 
na região Norte, e é -o finam 
que nos interessa. Por isso. 
julgo da maior importância v. 
Ex mandar registrar, nos A
nais desta Casa, o parecer· 
técnico da Secretaria do De
senvolvimento Regional. Rece
bemos este parecer técnico, 
que analisamos, e ficamos sa
tisfeitos, porque ali está a 
resposta. Exatamente porque 
estava às vésperas da aprova
ção, ou não. talvez fossem ex
tintos esses i nvest tmentos. 
Nobre senador, receba as nos
sas congra·tu 1 ações, os nossos 
aplausos, por cons i derar·mos 
que o assunto é relevante e 
merece destaque eSpecial nos 
Anais do Senado federal. 

O SR. JOÃO LOBO 
Senador Antônio 
aparte que vem 
meu discurso. 

- Agradeço ao 
Luiz Maya o 
abri 1 hantar o 

Prossigo, sr. Presldente, na 
leitura da nota técnica, que 
po'r si só, diz tudo que há sa.:. 
bre o assunto e exp11ca. colo
ca meridianamente uma luz so
bre todos esses q01proquós que 
a imprensa tem procurado criar 
em torno da extinção de fundos 
regionais ou setoriais. 

~Para a reavaliação pre
vista ~a Lei n~ 8.034/90, 
que nao se confunde com 
a ratificação de que trata 
o art. 36 do Ato das Dispo
sições Constitucionais 
Transitórias. o Decreto nR 
99.435. de 1~ de agosto de 
1990, constituiu Comissão 
de Reavaliação de Incenti
vos Flscais, composta pela 
Exm~ SrL Ministra de Estado 
da Economia, Fazenda e Pla
nejamento, que a preside, 
pelo Secretário do Desen
volvimento Regional da Pre
sidência da República, pelo 
Secretário Nacional de Pla
nejamento e pelo Secretãrio 
da Fazenda Nacional. 
Designou-se à Secretaria 
Técnica dessa comissão pra
zo até 30 de setembro pas
sado para oferecer à comis
são o re1atór1~ final de 
reavaliação. Esse prazo foi 
estendido até o dia 12 de 
outubro de 1990, pelo De
creto n~ 99.557. de 2 de 
outubro de 1990 

A secretaria do Desenvol
vimento Re~ional apresentou 
à Secretar1a Técnica, antes 
do final de setembro passa
do. anteprojeto de texto 
legislativo sobre os incen
tivos fiscais, ainda pen
dente de exame e discussão 
no âmbito do Ministério da 
Economia. Fazenda e Plane

_j amento. 

Quanto à reavaliação dós 
incentivos fi sca·i s, de que 
trata o art. 41 do Ato das 
Oisposições Constitucionais 
Transito r i as, a prov_i dênci a 
alcança apenas os lncentt
vos de natu~eza setorial. 

Não é o caso dos incenti
vos fiscais. que provisio
nam o ,F.Lnor e o Fi nam, que 
são incentivos regionais. 

São setoriais os incenti_
vos vOltados para pesca, 
turismo, fl crestamento e 
reflorestamento, desenvol
vimento científico e tecno
lógico, _informática, desen
volvimento industrial, etc. 

A Constituição vigente 
também estabeleceu que: 

"Art. 43. 
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§ 2~ Os incentivos regio
nais compreenderão, além de 
outr.os, na forma da lei: 

III - isenções, reduções 
ou. di feri menta temperar i o 
de tributos federais devi
dos por pessoas físicas ou 
jurídicas: 

Ademais, como já expres
so, os incentivos fiscais 
que suportaru o Finam e o 
Finar, fundos ~esultantes 
de dedução do Imposto de 
Renda. na forma do Decreto
Lei n~ 1 .375/74, tiveram a 
correção monetária sobre o 
respectivo valor discipli
nada pela Let n~ 7.918, de 
7 de dezembro de 1989, pos
~erior, assim, à vi~ência 
da nova· Constituição. 1 

o Sr. Cid Sabóia de Carva-
lho Senador João Lobo, 
concede-me V.Exa um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO- Com muito 
prazer, Senador Cid Sabóia de 
Carvalho. 

o Sr. Cid Sabóia de carva
·lhc - Estamos ouvindo o pro
nunciamento de V. Ex~. de 
grande oportunidade, pois o 
Que se há falado no Pais ulti
mamente diz respeito ao tema 
de sua fala esta tarde no se
nado da República. Há fundados 
temores sobre a continuidade 
dos incentivos fiscais, embora 
tenham eles. como bem demons
tra V. Ex~ em sua fala, uma 
base constitucional e uma base 
legal. o que se sabe. no en
tanto, é que o Governo federal 
pretende modificações profun
das neste setor. E correm até 
rumores, não s~i se eem funda
dOS, de que e pOSSlVel a ex
tinção da Sudene, e esses in
centivos passarem a constar da 
mecânica do Banco do Nordeste 
do Brasil, no que se refere à 
nossa região, o Nordeste, e. 
naturalmente outros incenti
vos, todos atinentes às suas 
regiões, através dos bancos 
regionais. Há uma grande apre
ensão de nós todos, do Piauí, 
Ceará. Maranhão. Pernambuco. 
Paraíba, há umà grande apreen
são. repito, porque, na verda
de, não se justifica a extin
ção desses benefícios, que 
chamamos incentivos. V. ExA 
conhece muito bem o projeto de 
autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que já tramita nesta 
Casa. e sabemos nós que o em
penho de nossa Bancada nordes
tina ê exatamente na defesa 
desses incentivos. Há que se 
estranhar que essas extinções, 
anunciadas, premeditadas, pre
vistas, não tenham, como não 
~êm um~ base constitucional. 
V. Ex acaba de se referir e
xatamente à base constitucio-

nal e à base 1ega1 do institu
to que é o incentivo. Quero 
apoiar v. Ex 4 pela análise que 
faz em seu pronunciamento, au
gurando que n6s todos cumpra
mos com o nosso dever exata
,mente di ssertan.do sobre maté
rias de magna importância para 
a sofrida região que é o Nor
deste brasileiro. 

O SR. JOÃO LOBO - Agradeço a 
V. Ex 4 o aparte. Senador Cid 
Sabóia de. carvalho, que incor
poro ao meu pronunciamento. 
Acredito que. pe1o menos do 
que tem sido possivel captar 
dos pronunciamentos do Senhor 
Presidente da República, e 
mais notadamente. mais contun
dentemente. do Secretário do 
Desenvolvimento Regional. não 
é intenção nem pensamento de
les a extinção da Sudene ou c 
desvirtuamento dos fundos do 
Finar ou do Finam. E evidente 
que o aperfeiçoamento estã 
sendo processado. A reavalia
ção, conforme a medida provi
sória, está sendo feita e essa 
apreciação - conforme a nota 
que estou lendo - já foi ofe
recida pela Secretaria do De~ 
senvolvimento Regional à Pre
sidência da República. 

"Em conclusão: os incen
tivos fiscais de que trata 
o Decreto-Lei n~ 1.376 
(art. 1~. parágrafo único). 
por serem de natureza re
gional. não estavam nem es
~ão sujeitos à confirmação, 
para os efeitos do § i~ do 
art. 41 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Tran
sitórias. 

Com relação à Mensagem n~ 
708, de 4 de outubro de 
1990, dirigida pelo Exce
lentíssimo Senhor Presiden
te da República ao Congres
so Nacional, acerca da ra
tificação de fundos em ãm
bito federal. para os efei
tos do art. 36 do Ato das 
Di_sposiç6es Constitucionais 
Transitarias. cabe esclare
cer que ela não resulta ae 
sugestão, propoSta ou minu
ta de te~to de autoria do 
Sr. Secretãrio do Desenvo1-
vime~to Regional, como no
ticiado pela Folha de S. 
Paulo, nas matérias referi
das nesta nota." 

Sr. Presidente, essa nota 
técnica é -assinada pelo Dr. 
Raimundo Nonato Botelho de No
ronha, respondendo pela Chefia 
da Assessoria Jurídica da Se
cretaria do Desenvolvimento 
Regional da Presidência da 
República. 

Em Vista do que foi expendido 
pelo Sr. Procurador, não há 
mais o que se discutir sobre a 
continuidade e a validade des
ses fundos regionais, ·como o 
F1nam e o Finar. Resta essa 
avaliação, que é uma posição 
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da Secretaria do Desenvolvi
mento Regional. que está sendo 
feita e já foi submetida ao 
Senhor Presidente da Repúbli
ca. que encam1nhou mensagem a 
esta Casa, dando a sua idéia 
sobre a validade e a continui
dade de tais incentivos 
fiscais. 

Eram estas as minhas pala
vras\ Sr. Presidente. (Muito 
bem! 

COMPARECEM 
SENADORES: 

MAIS os SRS. 

Nabor Júnior -Gilberto Mi
randa- Odac\r Soares Amir 
Lando- Alexandre Costa- Cha
gas Rodrigues - Ruy Bacelar 
Gerson Camata - Pompeu de Sou
sa - Meira Filho - Louremberg 
Nunes Rocha - Affonso Camargo 

Uosé Paulo Bisol - José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu ae 
Sousa) - A Comissão Diretora, 
em sua última reunião. apro
vou. na forma do art. 384 do 
Regimento Interno. a lista 
sêxtupla a ser swbmetida a 
plenário para a escolha dos 
representantes da senado Fede
ral no Conselho da Repúolica. 

A votação deverá ser por es
crutínio secreto. Assim, A 
Mesa incluirá dita matéria na 
Ordem do Dia de amanhã e, des
de logo, convoca os Srs. Sena
dores para as respectivas 
votações. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está esgotado o pe
rlodo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO OlA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 52, DE 1990 

(frn regime de urgência, 
nos termos do ar-t. 
336, c. do Regimento Inter
ne) 

Discussão. em turno úni
co, do Projeto de Decreto 
Leoislativo n~ 52, de 1ggo 
(n~ 240/90, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o 
texto do convênio comer
cial. celebrado entre o Go
verno da República ~edera
tiva do Brasil e o Governo 
da República de Cuba, em 
Brasília. a 16 de outubro 
de 1 989. (Dependendo de 
parecer). · 

Solicito ao nobre Sr. Se-
nador Mauro Benevides o pa
recer da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa 
Nacional. 

I 

I 
i 

' ·1 

I 
' 
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB 
CE~ Para proferir parecer.) 
Sr~ Presidente e Srs. Senado
res. com fulcro no art. 49, 
inciso 1, da Constituição Fe
deral, o Senhor Presidente da 
República submeteu à conside
ração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de 
Mo~ivos n 2 DECLA/DAI/OCS/118 
/XPRO LOO G11. de 25-5•90. do 
Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores. o texto do 
MConvênio Comercial, celebrado 
en~re o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Go
verno da Repúb 1 i ca de Cuba 11 

, 

assinado em Brasília, a 16 de 
outubro de 1989. 

2. De conformidade com a Ex
posição de Motivos supracita
da. o "Convênio" em referência 
''estabelece regras básicas do 
relacionamento entre os dois 
países no campo comercial", 
além do ~ue Pinstitui uma Co
missão Mista de Comércio Exte
rior para assegurar a e~ecução 
do Convénio e examinar ques
tões relativas ao desenvolvi
men~o de intercâmbio entre o 
Bras i 1 e Cuba"_ 

3. o preâmbulo do citado 
"Convênio" chama a atenção 
para o fato de Cuba e Brasil 
serem membros do Acordo Geral 
sobre Tarifas Aduaneiras e Co
mércio (GATT), "em conformida
de com o qual se regerá o seu 
intercâmbio comercial bilate
ral, "lembra, ainda, que ambos 
os países regem-se pela "Carta 
da Organização das Nações 
Unidas .. e pelo ''Espfrito de 
lntegr,ação Latino-America-
na ... 

4. No articulado do "Convê
nio" dev'em ser ressaltados: 

Artigo II - A extensão reci
proca entre as Partes Contra
tantes da cláusula do trata
mento de "Nação Mal s 
Favorecida" aos impostos adua
neiros e outros gravames inci
dentes no comércio exterior 
entre ambos os países,.. inclu
sive no concernente as forma
l idades a 1 fandeQár-i as. Entre
tanto. tal clausula não será 
aplicada às vantagens, facili
dades ou favores fiscais con
cedidas por- cada Parte contra
tante a países limítrofes, bem 
cpmo aos demais membros da 
,zona de Livre Comércio. União 
Aduaneira e acordos de 1nte
gração. económica de que seja 
parte integrante. Nas mesmas 
condições. o principio não 
será aplicado também às vanta
gens obtidas pelas Partes Con
tratantes nem decorrência de 
acordos . comerei a is mu 1 ti 1 ate
ra is entre pafses em desenvol
vimento dos quais uma das Par
tes Contratantes não 
participe". 

ARTIGO V - Dentro do "Convê
nio". a reexportação de merca-
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darias objeto do intercâmbio 
ali disciplinado dependerá de 
consulta e "... autorização 
prévia das au~oridades compe
tentes do pais de origem das 
mercadorias", isto é, do país 
qe sua fabricação. 

ARTIGO VII O compromisso 
mútuo de proteção dos u ••• di
reitos de propr1edade indus
trial em seus respectivos ter
ritórios contra formas desle
ais de concorrência associadas 
à apropriação fraudulenta de 
marcas de produtos originários 
da outra Parte Contratan-
te •... " 

.ARTIGO XI! 9 texto do 
"Convênio" não sera interpre
tado como impedimento "para a 
adoção e cumprimento de medi
das destinadas à: 

a) aplicação de leis e regu
lamentos de segurança; 

b) regulamentação das impor
tações e exportações de armas. 
munições e outros materiais de 
QUerra: e 

c) ideritificação da qua1ídade 
dos Qrodutos e de normas 
sanitárias." 

5. Em face do exposto, acre
ditamos que o presente ato in
ternacional contribuirá, efe
tivamente, para a ampliação e 
o fortalecimento do int~rcâm
bio comercial existente entre 
Brasil e Cuba. Portanto~ somos 
pela aprovação do "Convênio 
Comercial entre o Governo da 
República federativa do Brasil 
e o Governo da República de 
Cuba", celebrado em Brasília. 
em 16 de outubro de 1989. 

É- o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - o parecer conclui fa
voravelmente à matéria. 

Passa-se à discussão do pro
jeto, em turno único. 

Em discussão (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala
vra. encerro a discussão. 

Em obediência ao dispost.o do 
art. 168 do Regimento Interno. 
não se procederá nenhuma vota
ção ·de prpposição nas sessões 
das segundas e sextas-feiras. 

AsSim 
necerá 
manhã, 
quando 

Sendo. a matéria perma
na Ordem do Dia até a

em fase de votação, 
poderá ser processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Item 2: 

PROJETO OE LEI DO SENADO 
N2 299. DE 1989 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 

336. C, do Regimento Inter
no) 

Discussão, em turno úni
co, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 299, de 1989, de 
autoria do Senador João Me
nezes. que cria a Fundação 
Machado de Assis e dá ou
tras providências. {Deperi
dendo de parecer). 

A Presidência determina a re
tirada da matéria da Ordem do 
Dia· de hoje, nos termos do 
art. 175, letra "c", do Regi
mento Interno, devendo figurar 
na Ordem do Dia da sessão de 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Item 3: 

PROJETO OE RESOLUÇÃO 
N.c; 55. OE 1990 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 
336, c, do Regimento Inter
no) 

Discussão, em turno únf
co, do Projeto de Resolução 
n~ 55, de 1990. de inic1a
tiva da Comissão de Assun
tos Econômicos, que estabe
lece condições para a rene
gociação da dívida externa 
brasileira. 

A Presidência esc1arese ao 
Plenário que a aprovayao do 
requerimento de urgênc1a para 
a matéria tirou a oportunidade 
dos Srs. Senadores apresenta
rem emendas peran~e a Mesa. 
nos termos do art. 235, inciso 
II. letra "e'', do Regimento 
Interno. 

Assim sendo. fica facultada a 
ap~esentação de emenda nesta 
oportunidade. 

Passa-se à discussão do pro-
jeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 

·Não havendo quem peça a pala
vra. encerro a discussão. 

Em obediência ao disposto no 
art. 168 do Regimento Interno, 
não se procederá nenhuma vota~ 
ção de proposição nas sessões 
do Senado das segundas e 
sextas-feiras. 

A matéria permanecerá na or
dem do Dia até amanhã. em fase 
de votação, quando poderá ser 
processada. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Item 4: 

DiscuSsão. em turno úni
co, do Projeto de Lei do DF 
n~ 27, de 1990, de inicia
tiva do Governador do Dis
trito Federal. que dispõe 
sobre a alienação de bens 
imóveis residenciafs de 
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propriedade do Distrito Fe
deral e situados no Distri
to Federal, e dá outras 
providências. tendo 

PARECERES, sob n~s 206 e 285, 
de 1990, da Comissão 

Do Distrito Federal, 1c 
pronunciamento: favorável; 2C 
pronunciamento: favorável, com 
as alterações propostas atra
vés da Mensagem n~ 108, de 
1990-DF. 

Em discussão a matéria, em 
turno único. 

Com a palavra. o nobre Sena
dor José Paulo Bisol. 

O SR. ~OSÉ PAULO BISOL (PSB
RS. Para discutir. Sem revisão 
de orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Não abrilhantaria discurso 
·nenhum em lugar nenhum ci~ar 

De Gaulle naquela velha frase: 
"o Bras i 1 não é um Pais 
sério". Mas pergunto se a hi
pótese que i rei 1 evantar é 
corre~a. se este projeto é 
sérío. 

Sr. Presidente, ouvi uma con
versa e tomo a liberdade de 
citá-la aqui como uma mentira, 
como um boato, no sentido de 
que o Supremo Tribunal Federal 
estaria pensando em um ato ad
m~nistrativo para que os Mi
nlstros. que sao onze, e um 
Procurador-Geral da República, 
pudessem adquirir os doze a
partamentos que ocupam. Não 
acredito nessa conversa, por
que teria de voltar a pensar 
na frase que De Gaulle disse: 
"O. Bras i 1 não é um Pais 
sério"; literalmente si~nifica 
que o Brasil é um pa1s sem
vergonha. 

Se o Supremo Tribunal Federal 
pretende vender, ou se os Mi
nistros do Supremo Tribunal 
Federal pretendem um ato admi
nistrativo ou uma lei para ad
quirir os seus apartamentos. 
pergunto~ se eu ingressasse 
neste Senado com um projeto de 
lei para nós, senadores, ad
quirirmos os apartamentos que 
estamos ocupando. esse projeto 
não seria isonomicamente o 
mesmo projeto do Supremo Tri
bunal Federal? 

Se isso se tornar realidade, 
Sr. Presidente, teremos que 
formular um requerimento de 
informações ao Presidente Col
lor, perguntando se Sua Exce
lência entende que, até o fi
nal do seu Governo, o Executi
vo terá condições de construir 
uma nova Brasflia. É ou não é 
verdade? 

Os apartamentos dos senadores 
não podem ser colocados à ven
da, Sr. Presidente, Os aparta
mentos dos Ministros do Supre-

mo Tribunal Federal não podem 
ser colocados à venda. Não se
ria sério .. Eu,não acredito que 
essas conversas que estou ou
vindo por detrás dos bastido
res sejam verdadeiras. Mas e
xistem outras coisas que, sal
vo explicação no sentido de 
que estou equivocado. também 
me parecém incorretas. 

Sr. Presidente. este Projeto 
de Lei do DF n~ 27. de 1990. 
precisa ser levado a sério. 
como qualquer projeto de lei. 

Vou perguntar aos nobres se
nadores presentes se estou e
quivocado, se estou interpre
tando mal esse projeto. Se não 
o estou. este projeto em earte 
é sem-vergonha, isto é, nao é 
sério. 

Sr. Presidente, pelo amor de 
Deus, i 1 um i ne-me com a sua 
inteligência. Veja se estou 
lendo bem o projeto. 

"Art. 1.12. É o Poder Execu
tivo do Distrito Federal 
autorizado a alienar~ me
diante concorrência publi-
ca ... 

§ 2~ Não Se incluem na 
autorização a que se refer 
esse artigo - os imóveis 
ocupados por Conselheiros 
ao Tribunal de Contas do 
Distrito Federal." 

Estou lendo bem. Sr. Presi
dente? 

Esta é uma regra moral. 
ética. Não podemos fazer uma 
lei vendendo os imóveis ocupa
dos pelos Senadores seria 
imoral iss1mo , e o Supremo 
Tribunal Federal não pode rea
lizar. elaborar um ato admi
nistrativo ou um projeto de 
lei que permita a venda dos 
imóveis ocupados pelos 
Ministros. Seria imoralíssimo. 

Lo~o. a re~~a que e~clui da 
autorização para alienar os 
imóveis ocupados por Conse
lheiros do Tribunal de Contas 
Federa 1 é uma ·regra mora 1 ; mas 
leiam as palavras que se 
Seguem: " ... salvo sua expres
sa manifestação em contrário 
no prazo de 20 di as", o que 
significa que os imõveis serão 
ve-ndidos. 

Não sério significa literal
mente sem-vergonha! 

Se estou interpretando cor~e
tamente. isso é uma imoralida
de, e antes de votarmos este 
projeto. sr·4 Ptj,esidente. pelo 
menos. em nome do futuro de 
nosSa Pátria, vamos colher, 
junto ao ~residnete da Repú
blica, uma informação, no sen
tido de que haja ou não possi
bilidade de construir, até o 
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fim do Governo Co11or, uma 
nova Brasília. 

Onde é que vão residir os no
vos Conselheiros? Onde é que 
vão residir os novos 
senadores? Onde é que vão re
sidir os novos senadores? Onde 
é que vão residir os novos Mi
nist~os do Supremo Tribunal 
Federal? 

Onde é que nós andamos? 

Sr. Presidente. este projeto, 
em nome da nossa honra. não 
pode passar assim. 

Pelo amor de Deus, Sr. Presi
dente, pelo amor de Deus. não 
pode passar assim! Isso é uma 
irregularidade! 

Agora. vejamos o art. 7~. Sr. 
Presidente: 

11 Art. 7~. A venda dos i
móveis funcionais somente 
será efetuada para os atu
ais ocupantes não proprie
tários de outro imóvel re
sidencial no Distrito 
Federal". 

A lei pela qual se iniciou o 
processo de venda dos imóveis 
funcionais, no seu art. 7~, 
diz a.sslm: 

''Art. 7~. A venda dos i
m6veis funcionais somente 
será efetuada pa~a os aty
a 1 s ocupantes nao 
proprietários de outro imó
vel residencial ... " 

"Os a.:tuais ocupantes" desta 
le1 eram os ocupantes daquela 
época. Pensem bem no que estou 
dizendo! E "os atuais ocupan
tes deste projeto" são os ocu
pantes atuais, e "os atuais 
ocupantes" de amanhã serão os 
do futuro. O que significa que 
a palavra 11 atualidade" está 
adquirindo. através de um sub
rept{cio processo de corrup
ção, três sentidos. O passado 
e at~al, o presente é atual e 
o futuro é atua1. Ouêr di2e~. 

11 atual" não tem mais sent'ido 
nenhum. 

Sr. Presidente, fãlei apenas 
com três advogados de foro de 
Brasília. Desde a data da lei 
que dispôs sobre alienação de 
bens imóveis residenciais de 

·propriedade da União. esses 
advogados. somando as suas 
causas. isto é, as separações 
e os divórcios que rea'l izaram. 
trabalharam praticamente em 
quase 300 separações ou 
divórcios. Três advogados rea
lizaram cerca de 300 separa
ções depois da primeira lei. 
Se nós fizermos um levantamen
to - e se este dado que apre
sento é correto- são.milhares 
de separações. Por quê? Porque 
a lei disse: '"Os atuais 
ocupantes". os ocupantes na 
data da primeira lei e cada 
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uma das "leizinhas" particula
res dizem: "Os atuais 
ocupantes". os da data das 
leis~ o que significa que a 
atualidade de ontem continua 
sendo a atualidade de hoje e 
será, evidentemente, a atualf
dade do futuro. 

Sr. Presidente~ não é sério!. 
Não é sério. Sr. ~residente! 
Precisamos fazer alguma coisa, 
porque amanh§. na imprensa- e 
não temos sequer o direito de 
reclamar -. dirão que o Senado 
aprovou, o Bisol aprovou, o 
Sr. Presidente contribuiu para 
a aprovação. Eles não tem a 
obrigação de individualizar as 
responsabilidades. Vamos calar 
a boca e deixar que a verdade 
generalizada cometa sua injus
t1ça ou vamos assumir atitude
nalmente uma iniciativa para 
acabar com isso? · 

Este projeto não pode passar, 
porque não é sério nesta par
te. e não é sério significa 
l 'iteralmente "sem-vergonha". 

O S~. Odacir Soares - Permi
te-me V. Ex~ um aparte?. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - con
cedo o aparte ao nobre Senador 
Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Solida
rizo-me com V. Ex~. V. Ex~ tem 
inteira razão. V. Ex~ levanta 
u~~ questão da maior relevân
cia, uma questão eminentemente 
ética, inclusive. Apenas lem
braria V. Exa que nós, Senado 
Federal, estamos exatamer.te 
com essa advertência que v. 
Exa faz, dentro do processo 
legislativo, estamos em condi
ções de. no momen~o adequado, 
não aprovar essa matéria. A 
matéria náo está consumada. v. 
Ex 4 levanta uma questão essen
cial. fundamental, que me pa
rece. inclusive, procedente. 
Sob este aspecto solidarizo-me 
com v. Ex&., apenas observando 
que. com a sua advertência, 
nós, o Senado, temos ·condições 
de rejeitar o projeto, de re
jeitar a matéria. Este meu a
parte ao seu discurso. com a 
minha solidariedade. 

O S~. JOSÉ PAULO BISOL - A
grade~o a V. ExA a responsável 
contr1buição. 

E o que tinha a dizer, já o 
aisse. Em último .caso, Sr. 
Presidente, estou suplicando 
para que esta matéria, a do 
art. 1~. § 2.o., inciso II, so
fra destaque pelo menos da 
expressão... 11 Salvo sua ex
pressa manifestação em 
contrário no prazo de 20 dias 
a contar da vigência desta 
lei". 

Com este destaque. o disposi
tivo fica purificado. E desta
que para elaboração de projeto 
autônomo relativamente ao art. 
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7IJ. par-a· que aqueles casais 
que se separaram ou dtvorcia
ram falsamente não tenha~ con
dições de· adquirir o imóvel se 
um deles. à época da primeira 
lei. era proprietário de 
dutro. 

ou fazemos isso ou o~viremos 
a velha cantilena de que o Se
nado Federal brasileiro não é 
sério! 

Fica. desde já, como última 
hipótese. pelo menos em termos 
de protestos~ a minha solici
tação de destaque dos dois 
dispositivos nos termos em que 
me pronunc1 e i. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

o Sr. Cid Sabóia de carva
lho - Sr. Presidente. peço a 
palavra para discutir. 

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

O SR. CID SABÓIA DE CARVA-
LHO (PMDB CE. Paca 
discutir.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Estamos outra vez diante de 
um assunto inerente ao Distr1-
to Federal. Pelo- meu gosto 
particular, estando tão próxi
ma a instalação da Câmara Dis
trital de Brasília, eu deixa
ria essa matéria eara o novo 
órgão com muita razao, porque, 
na verdade, a Comissão do Dis
trito Federal substitui a As
semb1éia Legislativa do Dis
trito Federal. digamos assim, 
para que fique muito claro. 
até que esta seja instalada. 

Mas. entendo eu que esta 
substituição deve ser dos ca
sps, absolutamente urgentes, 
naquilo que seja necessár1o 
que ocorra logo, 

Aqui já houve um projeto do 
bri 1 hante Deputado_ Augusto 
Carvalho e que contou com o_ 
meu apoio.- cOmo projetes de V. 
Ex~ contaram com q meu apoio, 
mas porque via eu. naquela é
poca, a oportunidade da 
matéria. Mas vir até aqu1, 
alongar-se atê aqui. acho que 
já é hora d~ esperarmos por um 
princípio etico, por um prin
cipio plenamente moral pela 
instalação da Câmara Distrital 
de Brasfl ia. 

Há pouco, Sr. Presidente, dei 
um parecer aqui para que o se
nado não inte~visse em assun
tos do novo poder Com delibe
rações que se projetariam 
quando ele já estivesse insta
lado. por entender que havia 
inconstitucionalidade, porque 
uma cofsa é substituir o ór
gão, outra é intrometer-se ne
le; é absolutamente diferente. 

Aqui, pela época em que esta
mos. final de outubro. faltan
do poucos dias par"a o encerra
mento do perlodo legislativo, 
45 ou 46 d1as. acho que devia
mos esperar pela Câmara 
Legislativa. 

Ouvi a discussão do nob~e Se
nador Vosé Paulo Bisol, e não 
~enho como deixar de apoiá-lo 
na observação que fez. Aconte
ce que todos os assuntos do 
Distrito Federal que chegam ao 
Senado são mais emocionais do 
que os demais assuntos da 
Nação. 

Tudo que diz respeito ao Dis
trito Federal é para ontem, é 
urgentíssimo. ninguém pode me
ditar. ninguém pode pensar, há 
uma pressão, há um ne~vosismo, 
há algo absolutamente desne
cessário. Por quê? Porque o 
Distrito Federal tornou-se uma 
célula nervosa do processo po
litico brasileiro. até de cer
to modo muito explicável pelo 
momento de conquistas democrá
ticas, momento que é vi vi-do 
aqui, por excelência. 

Nota-se que há Uma grande ân
sia por se ver essa 
Assembléia. A eleição aqui foi 
muito bonita. não fora ter 
sido turvada por uma má inter
pretação da Justiça Eleitoral, 
que permitiu a reeleição do 
governador, 

O Sr. Meira Filho- Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, ~ermi
te V. Ex~ um breve. aliás. um 
brevíssimo aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVA
LHO - Ouço V. Ex.A com todo 
prazer, nobre Senador Meira 
Filho. 

O Sr. Meira Filho - Queria 
lembrar à Casa que a questão 
da venda dos imóveis funcio
nais do Distrito Federal sem
pre suscitou discussões. con
trovérsias no Senado Federal. 
Mui t_o antes de ocupar· honrosa
mente a cadeira de Senadort 
eu, como __ homem de rádio, j a 
vivia as emOções da venda dos 
apartamento_ funcionais. Tanto 
é que como funcionário do Mi
nistério da Justiça. locutor 
da Voz do Brasil, tive o di
reito de comprar um apartamen
to funcional. na época do Go
verno do Presidente Caste11o 
Branco. porque a nós. funcio
narias federais, nos foi dado 
esse direito, 1 íquido. indis
cutível e insofismável, mas 
depois que foram vendidos al
guns ou vários apartamentos o 
Presidente Caste11o Branco 
houve por bem não permitir que 
aquela venda· continuasse; os 
que tinham sido vendidos per
maneciam, daf para a frente 
não se venderia mais. Veja V. 
Exa que até aquela época devem 
ter surgido as mais diversas 
controvérsias a respeito do 
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assunto. o Senador José Paulo 
Bisol, ainda há pouco, dizia 
que alguém disse ~or ai a fora 
que o Brasil não é um País sé
ria: tellzmente quem disse 
isso já morreu, de maneira que 
não vale mais nada:. o Bras i 1 
está vivo e continua na süa 
trilha de uma nação honrosa. 
Falo como homem que nasceu 
nesta terra e que se honra de 
ser brasileiro. O Senador José 
Paulo Sisol considerou isso 
uma "1rregularidadeu. 

Eu, como Senador da Repúbli
ca, participei de várias dis
cussões a respeito do assunto 
e digo, com todo o re·spei to que 
o Senador me merece; Eu nunca 
me meti em irreQUlaridade! Te
nho também que1mado as pesta
nas, tenho me d~bruçado sobre 
esse problema, com o interesse 
vivo de que encontrássemos uma 
solução. tanto é que apresen
tei um substitutivo a um pro
jeto do Senador Alexandre Cos
ta, está ali S. Ex~ como tes
temunha, trabalhamos intensa
mente juntos, foi à Câmara e 
acabou não sendo aprovadso. 
Po~ quê? Porque a venda dos 
imoveis funcionais sempre sus
citou e há de suscitar vária& 
discussões, várias opiniões em 
contrário, vários estudos. 
vá~ias comissões. o que sem 
dúvida é, absolutamente, 
necessário. Agora, dai a dizer 
oue estamos contendo irregula
ridade, não concordo. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVA
LHO- Mas, com toda certeza, o 
nobre Senador Paulo Bisol não 
quis atingi r v. Ex.c. nem aos 
autores do projeto. S. Ex~ 
quis sim atingir a realidade 
pro~etada pela disposição que 
ser1a, na verdade, ruim para o 
Tribunal de contas. Seria o 
fato que resultaria da aquisi
ção pelos atuais membros dos 
seus apartamentos e amanhã os 
futuros membros do mesmo Tri
bunal não disporiam de uma re
sidência condigna, de um apar
tamento condigno, para que 
fosse possfvel exercer o man
dato, residindo bem aqui em 
Bras 'Í 1 i a. 

Quanto à honradez de v. Ex~ .. 
ninguém discute. O parecer de 
V. Exa está aqui anexo ao pro
cesso e merece o maior respei
to, mesmo porque V. ExA tem o 
direito de pensar em sentido 
contrário. sem ser deselegante 
e sem ser amoral. Estamos numa 
democracia as pessoas podem se 
posicionar umas diferentemente 
das outras, sem que as dife
renças signifiquem, evidente
mente. o deslize de personali
dade, coisa semelhante ou um 
delito moral, quem sabe. 

Ninguém está imputando nada a 
V. Ex~ e, no momento em que 
concor-do com o s·enador Pau 1 o 
Bisol neste reparo, nem de 
longe desejo ferir o prezado e 

limpo companheiro gue temos 
aqui no Senado, que e V. Ex~ .• 
senador Meira Filho. De nenhum 
modo, pretende o orador itin
g1r V. Ex~ e nem considera a-· 
tingida a sua pessoa pelas 
considerações feitas anterior
mente pelo· orador que me 
antecedeu. 

Mas, a verdade é que os imó
veis do Senado, os do Supremo 
Tribunal federal, os do Supe
rior Tribunal de Justiça~ os 
dos Tribunais de contas. real
mente não devem ser alienados. 
Não devem ser alienados.porque 
vão quebrar a marcha natural; 
as pessoas chegam a esses car
gos e não se demoram tanto. 
Quando se chega a um cargo de 
Ministro, já se chega Com cer
ta maturidade: logo se comple
ta o perfodo de aposentadoria 
e, depois de 5 anos. qualquer 
dia é dia para que o Ministro 
venha a se aposentar e outro 
Minjstro substituir6 aquele, 
devendo encontrar no Distrito 
Federal uma estrutura capaz de 
recebê-lo. Os Ministros indi
cados podem vir de Alagoas- é 
~ão provável que os Mlnistr9s 
venham de Aiagoas - poderao 
vir de outros Estados, com 
maior distância e deve, aqui. 
encontrar uma certa condição 
de residência. 

Agora, faço aqut, como apoio 
ao Senador José Paulo Bisol, 
um adenda, um acréscimo a sua 
observação. Ouando diz o 
projeto: 

.. § 2jl Não se-inciUem na 
autor1zação,a que se refere 
es:te artigo: ... 

II - os ocupados por Con
selheiros do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, 
salvo sua expressa minifes
tação em contrário, no pra
zo de 20 (vinte) dias, a 
contar da vigência desta 
1e1; ... " 

Acho que essa manifestação em 
contrário, este salvo, aqui, 
indica um caminho absolutamen
te regular dentro da técnica 
do Direito Nacional. As exce-· 
ções do O ire 1 to, o Senador· 
José Paulo Bisol sabe disso 
como eu sei, todos -os bacha
réis em direito sabem, as ex
ceções vêm, em via de regra, 
para justificarem a 
sistemátfca comum da lei. Daf 
dizer-se que a exceção confir
ma a regra; aqui é exceção 
mesmo.~ 

o Sr. ~osé Paulo Bisol- v. 
exA me permita um aparte. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVA
LHO- Pois não, ouço V. Exa. 

o sr. ~ase Paulo Bisol - Eu 
omiti uma observação no meu 
improvisok é que a Medida Pro
visória n 149, que foi edita-

·--.. -=-===- -
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da em maio, acredito, ela já 
continha essa ressalva relati
vamente aos imóveis ocupados 
por ministros do Supremo Tri
bunal Federal. dos Tribunais 
Superiores e do Tribunal de 
Contas da União. Já continha a 
corrupção infelizmente. Mas 
acontece que esse prazo passou 
sem que ninguém se manifestas
se, a partir da data da publi
cação da lei. 

Então aquilo que já foi ul
trapassado entrou em preclu
são. como se diz juridicamen
te. é renovado pelas leis 
posteriores~ 

o Tribunal de Contas vai fa
zer a sua e vai começar de 
novo o prazo; o Supremo Tribu
nal vai fazer a sua e vai co
meçar de novo o prazo. Está 
entendido o que eu queria di
zer. nobre Senador Cid Sabóia 
de carva 1 ho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVA
LHO- Entendi perfeítamente, 
nobre Senador José Paulo 
Biso 1. 

O Sr. ~osé Paulo'Bisol- Esta 
é a corrupção. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVA
LHO- Está criado, portanto, 
um estado de expectativa sobre 
esse projeto. Em discutindo, 
eu discuto em contrário a esse 
dispositivo, pretendo. até na 
hora da votação. encaminhando. 
ped_ir a rejeição total do pro
jeto, para que esperemos a Câ
mara Legislativa de Brasllia . 
que com mais propriedade, com 
mais legitimidade, mais espe
cificamente entendendo melhor 
do assunto e até com mais au
toridade, acredito que a Cãma-

. ra Legislativa do Distrito Fe
deral, possa melhor resolver a 
matéria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Pres_i dente. 

O SR_ PRESIDENTE (Pompeu de 
SouSa) ...;-Não havendo mais ne~ 
nhum Senhor senador que queira 
fazer uso da palavra, está en
cerrada a discussão. 

Encerrada a discussão. em o
bediência ao· disposto no art. 
168 do Regimento Interno, não 
se procederá à votação de pro
posição nas sessões de segun
das e sextas~feiras. Assim 
sendo, a matéria permanecerá 
na ordem do Dia, até amanhã, 
em fase de votação, quando 
poderá ser processada. 

No encaminhamento da votação, 
espera-se que este assunto 
seja definitivamente 
resolvido. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 
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Em virtude da inexistência 
de quorum~ deixa de ser votad
do o Requerimento n~ 382. de 
1990. lido no Expediente da 
presente sessão. (Pausa.) 

Há oradores inscritos. 

Por cessão do 
celar. concedo 
nobre Senador 
Carvalho. 

Senador Ruy Ba
a ·palavra ao 
Cid' Sabóia de 

O SR. CIO SABÓIA OE CARVA
lHO (PMDS- CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Pre~ 
sidente~ Srs. Senadores. ocupo 
aqui a tribuna para bater em 
~lguns assuntos que me parecem 
importantes. aproveitando a 
presença dos Senadores ooacir 
Soares. António luiz Maya, 
Meira Filho, José Paulo Bisol, 
João Menezes, enfim, dos senaw 
dores presentes nesta tarde. 
inclusive a nobre presença de 
V, Exa aqui no Senado Federal. 
Trata-se do Regime Jurídico 
Unicc dos servidores públicos 
da União. Quero dizer que es~ 
~ou estranhando alguns compor
tamentos atinentes a este 
assunto. Como o Governo Vosé 
Sarney acabou há muito pouco 
tempo. pois o Governo Col1or 
não tem um ano ainda de ativi
oade, é possivel a nós todos 
lembrarmos que tudo que vinha 
do Prestdente Sarney era mal
dito, era errado, era irre~u
lar, era abusivo, era estranho 
e esse homem atravessou uma 
fase terrível na sua impopula
ridade; tudo, nós sabemos, em 
face da situação económica tão 
difícil a que se entregou a 
Nação. 

Aquelas pessoas que, há pouco 
tempo. por exemplo, não que-

Ú~~~o3c~~~~~zid~eg~~e 0~~~~~~~ 
Sarney estão hoje querendo que 
o substitutivo do Senado não 
tenha aprovação na Câmara dos 
Deputados e que se aprove exa
tamente a propos.i tu r a do Go
verno Sarney. Por quê? Por que 
agora não é tão interessante 
ser contra Sarney. Agora, é 
bom ser a favor de Sarney para 
f,car contra Collor. 

Ora, Sr. Presidente, acontece 
que. no meio dessa história, 
está o funcionalismo público 
federal. composto de pessoas 
sérias. de pessoas corretas, 
de abnegados trabalhadores do 
Pais que merecem respeito e 
que não podem ficar entregues 
a essa disputa emocional, a 
uma disputa político-emocional 
ou manter acesa determinada 
chama para desviar os olhos 
das derrotas consagradas em 
todo o País. Não pode ser 
assim. 

É evidente que o Senado fez 
um substitutivo o mais racio
nal possível, a média do en
tendimento nacional, porque o 
próprio Senado Já havia se 
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pronunciado por uma fórmula 
1dêntica, quando aprovou o 
projeto do Senador Mauro Bene
vides e porque tramitava na 
Câmara dos Deputados um proje
~o também muito semelhante, 
mandado pelo atua1 governo, o 
Governo Collor de Mello. 

Então, no momento em que 
adotássemos, como sempre en
tendi que devia ser feito, a 
lei n~~1 .711 como Regime Jurí
dico Un1co, tínhamos muitas 
vantaQens: uma jurisprudência 
já flrmada, uma prática per
feitamente adotada no Pafs, 
uma 1ei com suas tradições, 
com seus mecanismos consagra
dos e não haveria outras tan
tas complicações. Era só a
crescer esta lei de conquistas 
mais· modernas do funcionalismo 
público, como anuênio- e li
cença especial a cada três 
anos -. a 1iberdade sindical, 
e outras coisas tantas. e a 
Lei n~ 1.771 estaria mais que 

. Perfeita. 

Mas, não! Quando o Senado to
mou essa atltude. que é o con
senso nacional, é o que a Na
ção deseja, imediatamente sur
giram os inimigos e não houve 
quem deixasse de declarar, es
tupidamente, que o Senado Fe
deral acabara de autorizar a 
apoSentadoria proporcional dos 
servidores em disponibilidade. 
Até hoje não sei de onde tira
ram isso, porque o substitu
tivo do Senado é, exatamente, 
preocupado em evitar essa hi
pótese. que nos parece estra
nha, que nos parece absurda. e 
esse é o pensamento do Senado 
Federa 1 gener.1 camente mani fes
tado nos debates desta Casa. 
inclusive nas com1ssões. 

Ma"s, li nos jornais do dia 28 
de outubro um documento. assi
nado ou não, mencionado as si
glas de entidades dos servido
res públfcas. pedindo a apr-o
vaÇão do projeto oriundo do 
Governo Sarney. Fiquei estra
nhando: será que essas entida
des mudaram tão depressa na 
~ojer1za que tinham ao Presi
dente Sarney, quando. todas 
e'las encabeçaram -grandes movi
mentes, grandes greves contra 
o então Presidente da Repúbli
ca? Ou mudou o Presidente Sar
ney, ou o Presidente Collor é 
muito pior do que o Presidente 
Sarney. 

Fiquei sem entender exatamen
te o que está acontecendo. Mas 
seja o que for que esteja a
contecendo, quero, desta tri
buna, pedir respeito pare os 
funcionários públicos brasi
leiros. Eles não podem estar 
nesse meio, nessa confusão, em 
jogadas político-partiQárias. 
em orientações que parecem 
sindicais, mas que são 
partidárias; são orientações 
de partidos polfticos, orien
tações claramente, visivelmen-

te partidárias, e não orienta
ções sindicais. A orientação 
sindical teria que ser no sen
tido absolutamente inverso· 
não criar_complicação, porque 
toda a Naçao sabe que o Presi
dente Co11or vetará integral
mente. ou em grande parte, 0 
projeto oriundo do Governo 
Sarney. E todo mundo sabe que. 
pelas semelhanças com o que 
Sua Excelência propôs, o subs
titutivo do Senado não será 
vetado, e a questão do funclo
nalismo estará plenamente re
solvida, objetivamente resol
vida, mesmo que vete aqui ou 
ali um dispositivo, estará re
solvida a questão do 
funcionário público, inclusive 
a passagem do pessoal da CLT 
para a Lei n~ 1.711, possibi
litando a sonhada aposentado
ria de tantos e tantos. 

Mas. um dia. Sr. Presidente, 
fui ao Departamento Nacional 
de Obras Contra as Seca~ dis
cutir o Regime Jurídico Unico . 
E. lá, apareceram representan
tes de uma entidade sindical 
que nªo queriam o Regime Jurí
dico Unico. Acnavam que bom 
mesmo era a CL T; ou mé Hiór, 
queriam os benefícios da Lei 
n.~< 1.711, mas que ficassem 
também os dispositivos benefi
centes da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Esse debate 
se fazia em face de um outro 
projeto que tramitou no Sena
do, de autoria do nobre Sena
dor Mauro Benevides. E fiquei 
estranhando aquela posição ir
ref1etida, inamovível, uma po
sição assim, antipática, ante 
o quadro jurídico nacional. 
Mas. vejo que isso, hoje, é 
uma posição que se tornou mul
tiplicada pela intolerância 
que estamos encontrando em di
versos segmentos das ativida
des sindicais dos servidores 
públicos brasileiros. 

O Sr. Mauro Benevides- v. 
ExA me perm1te, nobre senador 
Cid Sabóla de Carvalho? 

O SR. CIO 
LHO- Ouço V. 
prazer. 

SABÓIA DE CARVA
ExA, com todo 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre 
Senador Cid Sabóia de Carva
lho, ao iniciar-se a sessão 
ordinária de hoje, o emiryente 
Senador Antônio Luiz Maia, em 
oport-uno pronunciamento, ter
minou por apelar para as lide
ranças na Câmara dos Deputa
dos, no sentid~_pe que solu
Clonassem o problema, obvia
mente aprovando o substitutivo 
originário destá Casa e da la
vra de V. Ex~. que durante 
tantos dias se debruçou sobre 
a proposição, buscando uma 
fórmula que garantisse a apro
vação da matéria no menor es
paço de tempo possível. 
Recordo-me, neste instante1 eminente Senador, que v. Ex 
dialogou tantas e seguidas ve- -
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zes com as lideranças sindi
cais, através do Deputado Ge
raldo Campos, e fez inserir no 
projeto original uma série de 
SUQestões. de inovações, de 
re1vindicações. das categorias 
sindicais representativas tdos 
servidores públicos civis da 
União. Então, V. Exa teve a 
preocupação de utilizar aquele 
nosso substitutivo no modelo 
p~imitivo e acresceu ... 

O SR. CID SABÓIA DE CARVA
LHO- Exatamente. 

O Sr. Mauro Benev ides - ... de 
tudo aguilo que já constava do 
orojetao, d1gamos assim, José 
Sarneyp poderia representar, 
naquele momento, uma conquista 
das lideranças sindicais e, 
portanto, dos servidores civis 
da União. Mas isso não foi o 
bastante, porque já agora, v. 
Ex 4 mencionou o fato, estra
nhamente, trazendo-nos a maior 
perplexidade, não se admite 
mais aquele substitutivo apro
vado pelo Senado. O de que eu 
me arreceio. nobre Senador Cid 
Sabó.i a de Carva 1 ho, é que a 
Câmara~ aprovando o Projeto 
José Sarney, vá a matéria à 
sanção do Senhor Presidente da 
Republica, não encontre guari
da do Poder Executivo e incida 
sobre o projeto um veto q~e 
seria extremamente vexatório 
para os servidores~ que veriam 
protelada indefinidamente a 
concretização de um anseio ga
rantido pela própria Carta 
Magna. Eu acredito que, a esta 
altura do deba}e em torno do 
Regime Jurídico Unico, a me
lhor solução, quem sabe~ seria 
o substitutivo de V. Ex , com 
a chancela da outra Casa do 
Congresso Nacional. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVA
LHO- Só que o substitutivo 
não é meu. propriamente. o 
substitutivo é tão meu como de 
V. Ex~. como de nós todos. A 
solução quem encontrou foi só 
V. Ex~. quando fez aquele pro
jeto que aprovamos, que depois 
foi imitado pelo Governo Col
lor em propositura perante a 
Câmara dos Deputados. 

Portanto, o senado está o ca
valheiro nessa matéria, porque 
ele propôs sobre o que já ha
via deliberado, sobre o que já 
havia resolvido, e que fora 
acatado pelo Governo Central. 
Tanto assim que mandou Projeto 
idêntico ao Projeto do Senador 
Mauro Benevides. Nada mais fiz 
do que alcançar o consenso, de 
verificar a média e de compre
ender a aspiração do servidor. 

Agora, uma coisa quero deixar 
bem claro, Sr. Presidente. 
aqui nesta fala e quero que o 
Senador Antônio Luiz Maya 
preste atenção no que vou 
dizer: não acredito que os 
servidores públicos federais 
prefiram o Projeto do Presi-

dente Sarney, porque o servi
dor público é humano e não 
quer. absolutamente, prejudi
car os servidores do Banco do 
Brasil. os servidores da Caixa 
Econômica, os servidores do 
Senado Federal, da Câmara dos 
Deputados, do Banco Central, 
da Companhia Vale do Rio Doce, 
da Petrobrás, enfim, todos a
queles servidores que seriam 
prejUdicados em suas futuras 
aposentadorias, ou nas aposen
tadorias já concedidas, porque 
contém dispositivo que extin
gue esse complemento, através 
da extinção da previdência 
complementar, da previdência 
privada. E sabemos que o Banco 
Central, a Caixa Econômica, o 
Banco do Brasíl. tem sua caixa 
- e aqui temos o IPC. Sabemos 
perfeitamente que, para des
montar essa máquina, era pre
ciso ter uma substituição. ter 
um sistema substitutivo. Não 
basta destruir isso, e deixar 
tudo no vazio. De tal sorte 
que, aprovado o Projeto Sar
ney, dentro de seis meses, um 
funcionário aposentado do Ban
co do Brasil que- ganhe, por 
exemplo, 250 mil cruzeiros, 
vai ser reduzido a 4b e poucos 
mil cruzeiros. Eu não acredito 
que o servidor público federal 
esteja optando por essa fórmu
la, que inclusive joga traba
lhadores em conflito com os 
outros. Porque eu não posso 
acreditar na classe trabalha
dora brasileira em litígio, 
dividida, conflagrada. uns de 
uma categoria querendo preju
dicar aos outros de outra 
categoria. Nisso eu não quero 
acreditar. 

Eu achÓ que o servidor públi
co federal e humano, inclusive 
dizem -saiu num dos boletins 
do Sindicato dos Servidores 
Públicos, eu não vi. não posso 
nem afirmar- mas saiu a in
formação de que eu havia feito 
substitutivo para atender aos 
funcionários do Senado. Quero 
dizer que nunca, nenhum servi
dor do Senado Federal, nunca, 
em tempo algum, nenhum servi-
dor do Senado Federal me pediu 
isso. 

Nós, Senadores. é. que exam1-
namos o assunto. Quêria apro
var_ o projeto tal como veio da 
Câmara, e até assumi um com
promisso com a Andes. em 
Fortaleza. Eu disse: não. Vou. 
aprovar, vou dar um parecer 
sem emendas, darei um parecer 
sem emendas. 

Mas, ao chegar aqui. quando 
eu disse no plenário que meu 
parecer não teria emendas, o 
Senador Chagas Rodrigues, que 
é um homem sério, um homem 
honrado, altamente competente, 
um dos melhores juristas do 
Congresso Nacional, ~m dos me
lhores mesmo, homem de uma lu
cidez extraordinária, foi quem 
me chamou a atenção: "Vejâ 
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isso aqui". Fomos examinar ~e 
verificamos que aquilo atingia 
bruscamente todo esse sistema 
de aposentadoria. E o Senador 
Chagas Rodrigues indagou-me 
"Vamos fazer isso? n Respondi : 
"Claro que não". 

Chamei as pessoas que haviam 
me procurado e comuniquei que, 
lamentavelmente, não era pos
sfvel segurar minha palavra 
empenhada, porque ela seria 
lesiva para muita gente já a
posentada e meu compromisso 
maior era exatamente defender 
os aposentados. Não poderia 
fazer isso em nenhuma 
hipótese. Mas fui coerente. 
decente, lhano, cortês com to
das as pessoas. b que não evi
tou que uma senhora fosse para 
a televisão e dissesse que o 
Senador Cid Sabóia de Carvalho 
havia trafdo os funcionários 
P_úb1 i cos. 

Trai os funcionários públicos 
quem os joga diante de um veto 
presidencial. Trair o 
funcionário público é jogá-lo 
diante do impasse nacional. 
Trair o funcionário público é 
jog~-lo contra outras catego
rias igualmente honradas, i
gualmente formadas por pessoas 
que trabalham, seres humanos 
que precisam sobreviver. 

O Sr. António L.uiz Maya -
Permite V. Ex~ um aparte? 

·O SR. CID SABÓIA DE CARVA
LHO- Ouço V. Ex~ com prazer. 
o aparte de V. ExA será em La
tim ou em Português? 

O Sr. António L.uiz Maya - No
bre Senador Cida Sabóia de 
Carvalho, vai ser misto o 
aparte. Roma locuta est. Causa 
finita. v. Ex~ está falando 
com a autoridade de um Sena
ter, nos termos da afirma
ção senatus - populus que Ro
maus, "o Senad_o _era a autori
dade competente para a solução 
dos problemas de Roma". Nobre 
Senador Cid Sabóia de Carva
lho, hoje, na primeira oportu~ 
nidade desta sessão, falamos 
exatamente. não para reforçar 
mas para renovar o apelo que 
V. Ex .a fez aqui. deste 
plenário, para a Câmara dos 
Deputados colocar prioritaria
mente na pauta a discussão -e 
aprovação -daguele projeto que 
saiu daqui ja aprovado pelo 
Senado Federal, ,em favor do 
Regime Jurídico Unico. Hoje. 
temos em mãos uma publicação 
paga. inserta no Correio 
Braziliense~ de todas as asso
ciações e s1ndicatos das cate
gorias funcionais do serviço 
púb1_ico federal. Essas asso
ciações e sindicatos fazem uma 
afirmação que julgo não ter 
fundamentação de espécie 
alguma. Dizem que estão lutan
do em favor da aprovação do 
Projeto de Lei n~ 4.058, que é 
exatamente aquele que saiu da 
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Câmara dos Deputados e veio ao 
Senado Federal e que voltou 
sem a nossa consideração, por
que houve um substitutivo a 
respeito. Diz o seguinte~ no
bre Senador, com referêcia e
xatamente ao substitutivo de 
v. ExA: "A percepção de que a 
aprovação de qualquer das 
alternativas" - significa al
ternativa apresentada por V. 
Exa - "deixar1a de satisfazer 
tanto aos servidores quanto ao 
Poder Executivo levou membros 
da Comissão do Trabalho, Admi
nistração e Serviço Púb1ico da 
Câmara dos Deputados, em con
junto com as representações 
dos servidores. a buscarem so
luções efetivas para a 
questão". 

Não vemos razão de ser dessa 
afirmação, nobre Senador. por
que todas as conquistas~ como 
v. ExA acaba mesmo de mencio
nar, todas as grandes conquis
tas que os servidores tiveram 
e que não estavam incluídas no 
Estatuto do Servidor Público 
foram. de alçuma maneira, in
c1uldas no Projeto substitúti
vo apresentado por V. Ex~ e 
aprovado nesta Casa a favor do 
funcionalismo público. Tanto 
Que. naquele dia, a represen
tação que aqu1 se encontrava 
sa1u satisfeita do plenário, 
porque tínhamos consagrado. de 
alQUm modo, as grandes con
QUlstas que essa categoria de 
funcionalismo público havia 
adquirido na sua luta. Essa a 
razão pela qual. nobre Sena
dor, não vejo aqui, a não ser 
isso que V. Exa acaba de di
zer, ou seja, que o motivo 
principal por que o projeto 
está sendo relegado a segundo 
plano é de outra natureza, de 
outra categoria, não porque 
não atenda aos interesses dos 
servidores. mu1to ao 
contrário, talvez seja de or
dem politica, o que lastimamos 
que ocorra, deixando o funcio
nalismo público na rua da 
amargura. Nobre Senador, 
congratulo-me e solidarizo-me 
com o pronunciamento de v. ExA 
nesta tarde, almejando que ele 
tenha sucesso e que cale fundo 
no coração, no pensamento e na 
mente de todos os Deputados 
Federais, para que S. Ex~s co
loquem em pauta o mais rápido 
possível o projeto de lei a
presentado por V. Ex~ e já a
provado aqui no Senado Fede
ral. ~m favor do ReQime Jurí
dico Unico. Eis na 1ntegra no
bre Senador. o artigo a que me 
referi, publicado no Correto 
Braziliense: 

O SERVIDOR PÚBLICO 
COMEMORA SEU OlA NA 'UTA 

PELO·REGIME JURIDICO UNICO 

Tarefas fundamentais para 
a existência do Brasil como 
um ·Estado Soberano são e
xercidas, exclusivamente, 
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pelo corpo de servidores 
públicos. 

A sociedade brasileira 
vem demonstrando claramente 
seu desejo de controlar as 
ações e a expansão do 
Estado. Um dos pontos 
necessários para que isso 
se dê é a regulamentação 
das relações entre esses 
funcionários e os poderes 
constituídos. 

Por determinação consti
tucional. o Poder Executivo 
enviou ao Congreso, em 
outubro/as. um projeto de 
lei instjtuindo o Regime 
Jurídico Unico, sendo apro
vado com modificaçõ~s na 
Câmara dos Deputados, ao 
final do primeiro semestre 
passado, e substituído por 
novo texto no Senado. re
tornando à Câmara para de
cisão final e encaminhamen
to à sanção Presidencial. 

A percepção de que a aprova
ção de qualquer das alternati
vas deixaria de satisfazer 
tanto aos servidores quanto ao 
Poder Executivo levou membros 
da Comissão do Trabalho. Ad
ministração e Serviço Público 
da Câmara dos Deputados. em 
conjunto com as representações 
dos servidores, a buscarem so-
luções efetivas para a 
questão. · 

Como resultado, um processo 
de negociação e entendimento 
encontra-se em pleno andamento 
entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, referenciado- de 
comum acordo - no texto apro
vado inicialmente pela Câmara. 
Paralelamente, um trabalho in
tenso de suporte à ação do De
putado Relator da matéria n8 
Comissão citada, que está a
tuando como negociador pela 
Câmara, vem sendo desenvolvido 
por representantes das entida
des de servidores públicos. o 
objetivo desse esforço é con
seguir e rápida aprovação de 
um texto que atenda aos inte
resses do Pa ~ s. 

Para dar conseqüência a esse 
trabalho, as entidades lista
das abaixo. de forma consen
sual e unitária, convocam to
dos os servidores públicos 
para participarem ativamente 
do Dia Nacional pela Aprovação 
~mediata· do: Regime Jurld1co 
Unico. com base no PL 4.058, a 
ser realizado no próximo dia 
31 de outubro, quarta-feira, 
em todo o País. 

AFIPEA - ANAJUR - ANOES/SN -
APFN - ASMT - ASROONER - ASSE
COR - ASSIBGE - CNASI - COND
SEF - CSPB - FASUBRA - FENAS
MIT - FENASPS - FETRAMS - FSPB 
- SBH- SINDIFISCQ- SINDILE
GIS - SINDJUS - SINDPRECE/CE 
SINDPREV/PE - SINDPREVS/SC 
SINDSEP/BA SINDSEP/DF 

SlNDSEP/PE - SINTRASEF/RJ -
SINTSEF/CE - UNCACON - UNAFIS
CO - UNASTTEN. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVA
LHO - A Câmara dos Deputados 
Senador Antônio Luiz Maya; 
poderá fazer uma coisa ou. ou
tra~ e ao fazê-la, uma ou ou
tra. assume uma grande resPon
sabilidade histórica. Esse é o 
momento de não se obstacular o 
caminho da consecução pelo 
funcionalismo público das re
velações constitucionais fei
tas tão recentemente. 

Sr. Presidente. há também um 
outro obstáculo. Há ainda pes
soas de determinadas catego
rias funcionais que sonham com 
privilégios. Trata-se de pes
soas que não se conformam que 
o regime é único. Determinados 
segmentos pensam ainda que é 
possível ter dois, três 
regimes. Não! Só podemos ter 
um regime jurídico único. que 
haverá de atingir o Ministério 
das Relações Exteriores. a Po
lícia Federal, o Banco Central 
e todas as auta~quias 
especiais. 

Não é lícito pressiona~-se a 
Câmara para que retarde um as
sunto para alimentar falsas 
esperanças de que é possível 
um outro regime, talvez espe
rar a regulamentação do Siste
ma Financeiro Nacional, para 
fundar um regime absolutamente 
desautorizado pela prática 
constitucional. Isto não é 
possível. 

Por isso, quero deixar bem 
claro aqui da tribuna do Sena
do, e estou falando em tom de 
advertência: essa história de 
mentir, de fraudar, de iludir, 
o povo já percebeu; o povo já 
percebeu! As urnas falaram mui 
recentemente pelo protesto do 
voto em branco, do voto nulo e 
também ausência- nas urnas. 
Isso é um protesto! Mas há 
também a lamentável vitória 
dos Conservadores, que é uma 

.advertência aos que extremam 
em sentido contrário e que não 
respeitam nem aqueles que lu
tam pela mesma causa. porque o 
orador que está falando foi na 
Constituinte um dos grandes 
defensores do funcionalismo 
público. Basta verificar meus 
votos, verificar minhas suges
tões, verificar minhas emen
das; a luta pela estabilidade 
do servidor público, as emen
das que apresentei desde o 
primeiro instante; a tentativa 
de distinguir, como foi dis~ 
tinguida, a estabilidade na 
efetividade; e outras coisas 
tantas. Emendas sobre aposen
tadoria; emendas sobre o defi
cierite físico; emendas vito
riosas; emendas que foram re
petidas, porque meu gabinete 
fornecia cópias a outros com
panheiros parlamentares, a 
quem pedíamos que também apre-

-
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sentassem a mesma emenda ou 
mesma sugestão como reforço 
nossa tese, como reforço 
nossa luta. 

a substitutivo atende a todas as 
a reivindicações, a todas as as
a pi rações do funciona 1 i smo pú-

Por exemplo, sugeri que hou
vesse uma reserva de cargos 
para o deficiente físico ~ 
cada concurso público. Essa 
minha emenda foi reproduzida 
por mui~os colegas. 

A revista Visão fez um 
comentário zombando de mim, 
por causa desta emenda, pondo
a entre as coisas engraçadas 
da Constituinte. 

Quando essa emenda, no entan
to, foi para votação, o nome 
sorteado não era o meu, porque 
um cole~a havia apresentado 
emenda ldêntica. A dele foi 
votada, a minha ficou prejudi
cada. 

Mas o que tem isso? Qual é o 
problema? o problema é o tri
unfo da idéia. A idéia triun
fou e está na Constituição, e 
está no substitutivo do Sena
do em favor dos servidores pú
bl ices federais. 

o momento, Sr. Presidente. é 
de respeito, tem que se dis
tinguir quem é quem. Acho que 
foi para isso que publicaram 
aqueles livros Quem é quem na 
Constituinte etc. Foi exata
mente para Quiar as pessoas 
para que elas~ quando se diri
gissem a Pompeu de Sousa, sou
bessem quem é Pompeu de Sousa. 
Não é um mero nome Pompeu de 
Sousa, é uma conduta. 

O Sr. Odacir Soares- v. Ex~ 
me permite um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. CID SABÕIA DE CARVA
lHO- Ouço V. ExA com todo o 
prazer. 

O Sr. Odacir Soares - Queria 
apenas consignar o fato de ~ue 
o nosso substitutivo está na 
Câmara dos Deputados. Não li 
em nenhum jornal do Pais, não 
ouvi em nenhuma rádio, não vi 
em nenhuma televisão qua1quer 
crítica de qualquer deputado 
ao substitutivo. Simplesmente 
1 i, e V. Ex :a também o fez, na 
semana passada, uma entrevista 
do Presidente do Sindicato dos 
Funcionários Públicos de Bra
sília, onde ele criticava o 
nosso substitutivo. o substi
tutivo do Senado, que fo1 da 
1 avra de V. EXA 

O SR. CID SABÓIA DE CARVA
LHO- Dizendo que nós abriría
mos perspectivas para a apo
sentadoria do disponível, pro
porcionalmente. o que é uma 
mentira. Não há uma linha so
bre isso. Não há uma palavra 
que autorize isso. 

o Sr. Odacir Soares 
mente. na realidade, o 

Exata
nosso 

blico do Brasil~ particular
mente aquela de se ver todo o 
funcionalismo reunido num es
tatuto único, num regime 
estatutário que, inclusfve, 
assegure aos servidores públi
cos da administração direta. 
das fundações e das autarquia
as, a integralidade de seus 
proventos à época de suas apo
sentadorias. o que não ocorre 
hoje. Por outro lado, temos 
batido muito, aqui no Senado, 
numa outra tecla que inclusive 
decorre de informações que re
cebemos do Governo, de que o 
regime jurídico único permiti
ria uma economia de caixa do 
Governo, o que talvez pudesse 
levá-lo, num prazo imediato, a 
uma outra antecipação salarial 
para os servidores, porque te
ríamos aí uma clientela em 
torno de cem mil servidores se 
aposentando, c1iente1a essa 
que está aguardando o regime 
jurfdico único, e teriamos 
também uma economia· decorrente 
do não-recolhimento das cotas 
prevldenc1árias em torno de 
30% do que representa hoje a 
folha de pa~amento dos cele
tistas da adm1nistração dire
ta. das fundações e das 
autarquias. De modo que eu 
gostaria de dizer a V. ExA que 
está na hora das Lideranças da 
Câmara dos Deputados tomarem 
uma atitude, se vão ou náo co
locar na Ordem do Dia daque1a 
Casa esse projeto que. a meu 
ver, até o momento. não mere
ceu nenhuma crítica objetiva 
de qualquer liderança ou de 
qualquer deputado federal, até 
porque nem V. ExA nem o Senado 
Federal poderiam ter· aprovado 
aqui um substitutivo que não 
incorporasse as conquistas dos 
serv1dorés públicos que estão 
na Constituição Federal. o 
substitutivo repete, e nem po
deria ser de outra forma. to
das as conquistas, todas as 
lutas e todas as vitórias ob
tidas por ocasião ·da Assem
bléia Nacionãl Constituinte. E 
ao mandar estender a·Lei n~ 
1.711 aos celetistas da admi
nistração pública direta, das 
autarquias e das fundações, 
com os acréscimos que foram 
introduzidos por V. ExA, es
tendeu também os benefícios 

-que estão na Lei n~ 1.711 a 
toda essa clientela de servi
dores públicos da União, das 
fundações e das autarquias. De 
modo que me parece que nós 
aqui no Senado estamos batendo 
numa_ tecla que não está tendo 
nenhuma ressonância na Câmara 
dos Deputados. Nós temos dito 
aqui. reiteradamente, sessão 
após sessão, já há quase 10 
di a·s - V. Ex .a mesmo já fez 
vários discursos aqui sobre 

-esse tema. eu já fiz alguns 
discursos, já aparteei v. Ex 4 

e outros oradores - e a Câmara 
dos Deputados simplesmente não 
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se sensibiliza para essa 
questão. Ao contrário, não vi, 
até agora. nenhuma mobilização 
dos servidores públicos no 

'sentido de ver a matéria in-
cluída na Ordem do Dia da Câ
mara dos Deputados .... já está 
inserida? Eu li uma nota neste 
fim de semana.~. 

O SR. CID SABÕIA DE CARVA
LHO - ... pedindo aprovação do 
projeto oriundo do Governo 
Sarney. 

O Sr. Odacir Soares - .•• do 
projeto do Governo Sarney que. 
d1ga-se de passagem, para re
gistro nos Anais, ficou quase 
um ano dormitando na Comissão 
de Serviço Público e do Traba
lho da Câmara dos Deputados. 
Só depois que o Presidente 
Collor encaminhou uma Mensagem 
à Câmara, pedindo a devolução 
do projeto do Governo Sarney e 
encaminhando outro. é que a 
Câmara dos Deputados, apressa
damente, resolveu aprovar o 
projeto anterior, com as modi
f i caçóes que foram 
introduzidas. De modo que eu 
queria fazer aqui mais uma vez 
esse apelo à Câmara dos 
Deputados: vamos incluir, na 
Ordem do Dia, esse substituti
vo, ou o projeto que veio para 
cá. de modo que possamos re
solver, de uma vez por tod~s. 
essa guestão que está causando 
prejUlZOS graVÍSSimOS ã cate
goria dos Servidores Públicos 
da União. Era esse o aparte. 
Queria aproveitá-lo, também. 
para tocar num outro assunto 
já mencionado por V. ExA en 
passant. que é essa questão do 
~rojeto de resolução destinado 
a realização do t~l concurso· 
público para preenchimento dos 
cargos da futura Câmara Dis
trital de Brasflia. Li no jor
nal, neste fim de semana. que 
o fato de o Senado ter consi
derado i nconst i-tu c i o na 1 o pro
jeto de resolução tinha o ob
jetivo de criar um novo "trem 
da alegria" na A_;:;sembléia 
Distritai. Ora, não vejo como 
se possa críar um T•trem da 
alegria" dentro da Assembléia 
Distrital com a realização de 
um concurso. sob a direçao da 
própria Mesa Oiretora da As
sembléia Distrital. se os car
gos serão providos pela pró
pria Assembléia Distrital. As 
a 1 egayões de . .a.l guns Deputados 
Distr1tais- e li isto nos 
jornais Qe que, por detrás 
da decisão do Senado, estaria 
esta possibilidade. parece-me 
inteiramente despropositada e 
improcedente, uma vez que, fi-
cando o preenchimento desses 
cargos à .decisão da própria 
Assembléia Distrital, só ela 
poderia fazer um novo "trem 
da alegria 11 ao preencher os 
cargos das suas secretarias. 
dos seus órgãos internos. De 
modo que eu queria também re
pudiar esta informação, esta 
notícia, inclusive as alega-
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ções que eu 
informações 
nais de 
distritais. 
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li nos jornais, as 
que eu li nos jor
a1guns deputados 

O SR. CID SABÓIA DE CARVA
LHO- Agradeço a V. Ex~. por
que ia me esquecendo de falar 
nisso. Falei raQidamente, na 
discussão da matéria anterior: 
não falei neste discurso, Se
nador Odacir Soares. Mas quero 
aproveitar para fazer os 
esclarecimentos. 

Acho· que para a televisão 
brasileira "trem da alegria" é 
um complexo igual ao complexo 
de Edipo, dentro da teoria 
freudiana: tem qualquer coisa 
freudiana nesta história de 
"trem da alegria". t: preciso 
uma análise à luz de Freud, ou 
de Vung ou de Pavlov, uma 
análise mais profunda, para 
explicar isSo. porque eu esta
va vendo a teleivsão. 
a TVS, se não estou enganado, 
ou a TV Bandeirantes. eu acho 
que esse complexo é mais 
da TVS. quando vi um trem api
tando~ era o "trem da 
alegria", porque o Senado se 
recusou a se intrometer nas 
atividades da Câmara Distrital 
de Brasília. o que seria o 
""trem da alegria"? seria a re
quisição de funcionários de 
outros órgãos para aguela 
Assemb1éta. Ora. como e que 
pode haver "trem da a 1 eQri a 1

' 

se se requisitam func1narios 
para ganharem exatamente a 
mesma coisa que estão ganhan
do, e apenas vão mudar o local 
de trabalho? 

o Sr. Odaci~ Soares 
vez ganharem menos! 

ou tal-

O SR. CID SABÓIA DE CARVA
LHO - Ou para ganharem menos, 
quem sabe menos. porque não 
poderia haver reduÇão sala
rial. mas talvez perdessem 
Qratfficações, menos assim. no 
todo, porque perdessem uma 
gratificação de chefia ou al
guma coisa. Agora. se dissse
mos que os servidores são de
mais. que precisa por em dis
ponibilidade etc. e levamos a 
fazer concurso? ... 

João Santana anunciou ontem 
que o funcionário é analfabe
to, não sabe fazer bilhete. 
não sabe fazer carta, e uma 
coisa mais ou menos assim. O 
f~ncionário é mal preparado. 
nao sabe GeoQrafia, História, 
nem Aritmét1ca. diz João 
Santana. Ele declarou isso. li 
em algum jornal, se não estou 
enganado. no Correio Brazili
ense. 

No entanto, esses servidores 
sem habi 1 i tação,- sem isso. s"em 
aquilo, são protegidos pela 
lei. Esse é g grande pesadelo, 
e que eles sao protegidos pela 
lei. A lei é que incomoda as 
pessoas. as leis de proteção. 
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Se não se pode dividir, então, 
o mais que se pode fazer é pôr 
em disponibilidade. Se os ser
vidores estão sobrando. que 
mal faz se vão trabalhar onde 
há necessidade? É muito melhor 
do que pôr em disponibilidade 
e' pagar em vão. Isso é que é 
"trem da alegria". A disponi
bi 1 idade é o "trem da ale
gria••. 

Mas eu vi na televisão uma 
i ns i nüi:iÇ"ão de que o Senado ti
nha interesse nisso. Pelo amor 
de Deus! Agora. o que me es
panta é que o Senado não se 
defende. 

O Sr. Odacir Soares - E o 
mais que o Senado faria. no
bre Senador. e não fez, seria 
permitir, no seu regulamento 
administrativo, que a Assem
bléia pudesse requisitar, se 
ela o desejasse. O Senado não 
poderia obrigar a Assembléia 
Distrital a requisitar os seus 
servidores. Ele poderia permi
tir, no seu reQu1amento, o que 
não permite hoJe, que a Assem
bléia Distrital pudesse requi
sitar _servidores seus por pra
zo determinado. E servidor ne
nhum do Senado Federal deixa
ria os quadros do Senado Fede
ral para ser servidor de qual
quer assembléia, quer Oistri
talla de Brasília, ou qual
quer assembléia de qualquer 
Estado brasileiro. Por outro 
lado, V. Exa fez uma observa
ção, .durante a discussão desse 
projeto que permite ao Governo 
de Brasil ia alienar bens e i
móveis de sua propriedade. com 
a qual eu estou de pleno 
acordo: "vencida essa questão 
do orçamento do DF, que esta
mos concluindo na Comissão do 
Distrito Federal, no decorrer 
dessa semana. votando inclusi
ve o orçamento da Secretaria 
de Segurança Pública. que está 
sob a relataria do eminente 
Senador Ney Maranhão. acho que 
a Comissão do DF não tem mais 
que votar matéria alguma do 
Distrito Federal. deixando-as 
todas à deliberação da Assem
bléia Distrital de Brasilia". 
Acho que nós já exaurimos a 
nossa competência. não temos 
mais sobre o que legislar, não 
me parece, neste momento,· e
xistir qualquer fato relevante 
ou importante que não possa 
ser objeto de uma decisão im
portante da Assembleia Distri
tal, a partir do: dia ,~de 
janeiro. V. ExA tem plena ra
zão, nós agiremos com bom sen
so e alto interesse público. 
se a partir da votação do or
çamento de Brasflia deixarmos 
todas as matéri"as à de1 ibera
ção da Assembléia Distrital 
que, me]hor do que nós, tem 
hoje uma delegação, e legiti
midade para tratar das ques
tões do interesse de Brasília 
e do Distrito Federal. 

O SR. CID SABÓIA OE CARVA
LHO- Eu dei essa opinião no 
encaminhamento da matéria an
terior. discussão iniciada 
pelo Senador José Paulo Bisol 
porque eu acho que manda à 
prudência. manda a ética·, · gue 
aguardemos a Assembleia 
Distrital. Quem pensa assim 
não está pensando em utrem da 
alegria", pois ele viria sem
pre na hora final, que é a 
hora aprazada para os famosos 
"trens da alegria" que já o
correram no Brasil. 

Mas. como eu dizia. há essa 
má vontade par~ com o Senado, 
tudo que o Poder Legislativo 
faz é interpretado de outra 
maneira. Não e bem assim. Por 
trás disso, o que acontece. é 
que n~o se acredita na honra e 
na dignidade de ninguém. o 
Pafs inaugurou uma fase em que 
a honra e a diQnidade não va
lem nada, pr1ncipalmente de
pois de certas prâticas, nos 
últimos· meses. a dtgntda·de.hu
mana foi levada a zero neste 
Pafs. No entanto·, O Que· hós 
fazemos aqui é ·o exerci cio -do 
zelo. 

o parecer que dei pela in
constitucionalidade da intro
missão senatorial na Câmara 
Legislativa é o mais honesto. 
é tecnicamente perfeito. duvi
do que se corrija em qualquer 
Instância do Poder Judiciário. 
Na verdade. não temos essa· 
competência e. além do mais, 
seria inócuo, serla sem nenhum 
sentido o que fizéssemos aqui 
quanto à Assembléia Legislati
va de Brasília, à Câmara 
Distrital. 

o Sr. Odac1r Soares 
esta, inclusive. não 
obrigada a cumpir 
resolução. 

Porque 
estaria 

a nossa 

O SR, CID SABÓIA DE CARVA
LHO - E um Poder independente. 
Podemos resolver o . que 
quisermos. Amanhã, um deputado 
distrital levanta uma questão 
de ordem e derruba tudo que 
nós deliberamos. 

O Sr. Odacir Soares - Não 
precisa nem levantar a questão. 
de ordem, basta simplesmente 
não a cumpri r. Se V. Ex .a me 
permitisse, eu gostaria de di
zer o seguinte: logo depois 
que v. Exa deu o parecer na
quela questão de ordem que eu 
levantei. pela inconstitucio
na 1 t da de. fui procur·ado por 
alguns deputados distritais, 
daqui de Brasília, que me pro
puseram redigir uma nova reso
·1 ução que não fosse 
inconstitucional. Disse não 
acreditar que isso pudesse ser 
feito. porgue seria imposslvel 
a real1zaçao de um concurso 
público onde não se fixasse o 
número de vagas, o tipo de 
função e os sa1ár1os. No mo
mento em que o Sena'do vi esse a 

.. 
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faze~ isso, a matéria seria 
inconstitucional. outros dis
seram que ela não e~a incons
titucional porque. salvo enga
no. a Constituição, quando 
fala ou falava em Assembléia 
Legislativa. esse dispositivo 
não se aplicava a Brasília.•Eu 
disse: então ê interessante, 
quer dizer, todas as outras 
conquistas pelas quais Brasí
lia sempre lutou, pode-se sin
tetizar na sua autonomia 
polf1:ica. Brasília, hoje, in
dependentemente do fato de ser 
a sede da União Federal, é um· 
estado priv11egiadissimo, por
que tem todas as vantagens de 
um eEstado brasileiro, um eEs
tado da ffederação br-asileira·, 
e não tem as mesmas 
responsabilidades. Brasi'lia 
não tem a responsabilidade de 
produzir dinheiro, os governa
dora~ não precisam produzir 
receita. Vi na campanha elei
toral o seguinte: o candidato 
a governador dizie:: "vou cons
truir um hospi~a1 que custa 1 
bilhão de cruzeiros, porque 
tenho a certeza de que o Pre
sidente Fernando Co11or de 
Mello vai me apoiar nesse 
empreendimento. Então, se ti
véssemos tido o cuidado de, 
durante a campanha eleitoral 
aqui em Brasflia, somar, do 
ponto de vista financeiro, as 
promessas que foram feitas com 
o dinheiro da União Federal, 
ao contrário do que aconteçe 
com os Estados de Rondônia, de 
Roraima, de Tocantins e com o 
do Amapá, se somássemos todas 
as promessas. o Orçamento da 
União Federal seria insufi
ciente, porque Brasília é um 
estado privilegiadíssimo: tem 
autonomia jurídica e não tem a 
obrigação de gerar tributos, 
de gerar impostos, porgue as 
despesas de Brasília sao da 
nossa responsabilidade, de to
dos os estados brasileiros, e 
são. também, da responsabili
dade de todo o povo brasilei
ro~ Então, eles diziam - esses 
deputados distritais- que se
riam capazes de produzir um 
novo projeto de resolução que 
não seria inconstitucional. 
Veja. v. ExA, a que situação 
chegamos! E, no final, somos 
acusados de querer votar, a
qui, um projeto Oe resolução 
totalmente casuística, e que o 
resultado final seria a produ
ção de um novo "trem da 
alegria" .. _. 

O SR. CID SABÕIA DE•CARVA
LHO- Se a Assembléia Distri
tal acha que não deve requisi
tar, não o faço, mas se qui
ser fazer requisições pode 
fazê-las por dois ou três me
ses, não é obrigado ser para 
sempre. E. afinal, ela que 
tome as deliberações que lhe 
são atinentes, nós não podemos 
aqui dizer o que a Assembléia 
Distrital deve deliberar, pelo 
contrário. nós não devemos ter 
a menor intromissão em assun-

tos da Assembléia de Brasília, 
ela é que Oeve·cuidar de todos 
os seus assuntos. Afinal, Bra
sília atingiu sua maturidade. 
já nos mandou· vários deputados 
federais. três brjlhantes se
nadores, um do~ quais é o Se
nador Pompeu de Sousa que, la-· 
men~avelmente, não obteve a 
sua releição, e eu lamento. 
profundamente este fato. Quero 
até deixar aqui um testemunho 
de que a atividade de Pompeu 
de Sousa aqui, no Senado, é o 
da defe.s.a in:t:ransigente do 
Distrito· Federal, repr-esentou-· 
o muito bem.e todos ~s proje
tps de S. Ex.il foram.de .va1or1-. 
zação do, povo foram para se 
ouvir o pbvo; o projeto para a 
realização de eleição. o pro
jeto para se respeitar a von
tade popular, e n1sso s. ExA. 
demonstrou muito bem a sua. 
"cearensidade". Muito mais do 
que o autor dos "bi 1 hetes a 
Jânio" ele foi o cearense pela 
sua conduta heróica ·e resis
tente, lamentavelmente não 
compreendida pelo -povo, o que 
não significa .dizer que o povo. 
vai ficar· sem~cQmprend~r. Ou
tras oportunidades virão para 
a carreira de V. Ex~ que não 
hã de ficar interrompida nest~ 
hora; a sua mocidade, a sua 
juventude apenas se esconde~. 
nessa béla cabeieira branca~ E 
apenas um esconderijo. Apenas 
um modo de enganar os bobos, 
porque, na verdade, o Senador 
Pompeu de Sousa é.um jovem que 
temos aqui no Senado Federal. 

Com esse elogi.o que. faço a v .. 
Ex~. encerro o meu pronuncia-, 
menta, dizendo claramente que 
desejo aos que vão chegar a 
essa Casa que o façam com essa 
têmpera obtida do. fogo, da lu-. 
ta, pelos direitos do povo 
brasileiro . 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
.:Sousa) Agraoeço a v. Ex~. se.
nador Cio Sabóia de carvalho., 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Odacir Soares, para 
breve comunicação. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL -
RO. Para breve comunicação. 
Sem revisão do orador.) -Sr .. 
Presidente, apenas para regis
trar que estão presentes aqui, 
na Tribuna de Honra do Senado. 
dois eminentes jovens de Ron
dônia que acabaram de se ele
ger deputados federais pelo 
nosso Estado, que são: Carlos 
Camurça e Jabes Rabelo Pinto. 
acompanhados do Presidente da 
Federação das Indústrias de 
Rondôn1a, Miguel de Souza. 

Era este apenas o registro 
que eu desejava fazer. cum
primentando os novos deputados 
federais do nosscr jovem ainda 
Estado de Rondônia. esperando 
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que possam contribuir para o 
desenvolvimento do nosso Esta
do e prestar colaboração 
inestimável ao nosso desenvol
vimento~· para Que Rondônia 
possa situar-se, nos próximos 
4 anos, como um dos grandes 
estados brasileiros. 

Ó SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - A Mesa associa-se aos 
cumprimentos de V. Ex~ aos no
bres representantes do jovem 
Estado. 

.Concedo a pa 1 avr a ao nobre 
Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN·- PE. 
Pronuncia.o seguinte discurso. 
se~ revisão do orador.)- sr. 
Presidente, Srs. Senadores, 
con~ratulo-me com o Secretário 
Nac1onal de Energia, Rubens 
Vaz da Costa, do qual recebi 
uma-comunicação. em que s. sa. 
responde a· indagações sobre as 
pro~eções regionais dos escri
t.ór1os de apoio de seus ór
gãos. subordinados às empresas 
vinculadas. 

Passo a ler a correspondên
cia: 

CARTA M!NFRA/SNE 286/90 

Em 4 de julho de 1990 

Exm.!õ! Sr. 
Senador Ney Maranhão 
MO. Lfder do Governo, em exer
cício 
Senado Federal 

Brasília- DF 

Senhor Senador, 

Com relação à indagação 
contida em ·carta de 20-6-
90, de V. ExA, devo indicar 
que esta Secretaria vem 
dando permanente atenção à 
questão das projeções re
gionais e dos escritórios 
de apoio dos seus órgãos 
subordinados e empresas 
vinculadas. 

As projeções regionais 
dos órgaõs subordinados e
xerciam funções ·de fiscal i
zação e de apoio que, em 
uma primeira aná1ise. 
mostraram-se de escassa e
fetividade e de um baixo 
retorno. Nessas condições 
já estão encetadas medidas 
para um comolexo redimen
sionamento dessa rede re
gional' que resultará na 
vi r tua 1. ext 1 nção dessas 
unidades. 

Os escritórios de apoio 
das empresas vinculadas da 
área energética, por sua 
vez. exercem funções de su
porte às QeStões de nature
za comerc1al e financeira 
das empresas, bem como de 
acompanhamento das medidas 
autorizativas. C!Ue 'podem 
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ter grande significado em 
te~mos econ6mico-financei
ros. As administrações das 
empresas vinculadas estão 
recebendo instruções no 
sentido de um exame acura
do, caso a caso, da ques
tão, para a adoção de ~ma 
configuração a ma1s raclo
nal possível." 

Isto mostra, Sr. Presidente. 
o cudiado que s. SA tem para 
economizar. Tfnhamos empresas, 
escritórios da Chesf, enfim, 
,de todas essas empresas nacio
nais de energia espalhadas 
pelo Rio de Janeiro. São Paulo 
e Brasflia e que não apresen
tavam retorno econômico algum, 
pelo contrário, aumentavam o 
déficit dessa companhia. 

Mais ainda, sr. Presidente. O 
Secr-etãr i o Rubens Vaz está 
muito preocupado com o proble
ma de repasse de energia das 
empresas estaduais. Aliás. 
tive ocasião. há um ano e pou
co. de fazer um levantamento 
das empresas estaduais do sis
tema E1etrobrás que deviam ao 
Governo Federal, e, naquela 
época. somente dois Estados 
não deviam a essa empresa: o 
Estado de Pernambuco - a CELP; 
e o Estado da Paraíba - a Com
panhia de Campina Grande. To
das as restantes.deviam, pois 
recebem energia, vendem e não 
repassam o dinheiro de volta. 

Isso, Sr. Presidente. está 
cont1nuando e S. SA está muito 
preocupado. porque o problema 
pr1ncipal é a reposição de ma
terial no sistema energético. 
principalmente o _financiamen
to, no Nordeste, de uma empre
sa de fator de desenvolvimento 
daquela região, ·que é Xingó. O 
Presidente da República esteve 
nos canteiros de obra e inici
ou aquele empreendimento de 
grande interesse para a 
região. 

Sabemos que Xing6 não funcio
nando den~ro -de um cronograma, 
que esperávamos fosse para 
1992 - mas não va·í acontecer 

. em vitude de Problemas fi
nanceiros. impedirá a concre
tização de pro~etos para o 
Nordeste. Não adtanta lutarmos 
por irrigação. por novas em
presas para o Nordeste. Não há 
desenvolvimento sem energia:·a 
energia é o carro-chefe. E te-. 
nho noticia, através do Presi
dente da Eletrobrás, por coin
cidência almoçamos juntos se
mana pass~da. da preocupação 
de S. s~ para resolver esse 
grave problema. 

Um exemplo do que acontece, 
Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é a Usina Hidrelêtric~ de 
Itaipu, no Paraná, que forne
ce energia para as empresas do 
sul em dólares. O dólar aumen
ta praticamente todo di.a e 
essa grande companhia, essa 
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grande fornecedora oe energia 
para o sul não está recebendo 
de volta esse repasse de 
energia. -As companhias estadu
ais argumetam que as despesas 
de taxa de energia hão estão 
acompanhando as despesas des
Sas mesmas companhias estado
ais que repassam energia para 
o consumidor~ Acontece, Sr. 
Presidente, que essas compa
nhias estao, muitas vezes, 
da~do aumentos a seus 
funcionários diTerenciados da
queles dos funcioná~ios fede
rais, razão pela qual há um 
aumento de despesa muito 
grande. Af está um problema 
sério, sobre o Qual o Governo 
terá Que tomar prOVidências. 
porque, do contrário. podere
mos chegar a um colapso ener
Qêtico no País, principalmente 
no Nordeste. 

Não adiahta, de modo algum, 
essa luta ~ue temOS com rela
ção ao Finor. ao Finame, a ma
nutenção da Sudene, a manuten
ção da Sudam. sem que esse 
oroblema energético seja re
so1vido de uma vez por todas. 

Portanto. congratulo-me com c 
Secretário Rubens Vaz e com o 
Superintendente d8 Eletrobrás, 
Or. Vosé Maria, porque provi
dências estão sendo tomadas 
para so1uciot1ar esSe grave 
problema, que- é de todos nós. 

Era o que tinha a d1zer, Sr. 
Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -~Com a palavra o nobre 
Senador AUreo Mel lo. 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronuncia Q seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. estou querendo 
ser o vefculo que transmite e 
comunica ·a esta Casa a homena
gem que a SUFRAMA - Superin
tendência da Zona Franca de 
Manaus, présidida. em boa ho
ra, pelo nosso ex-colega Sena
dor Leopoldo Peres. faz e 
presta ao centenário de Lin
do1fo Collor . 

Desse _p_rograma ·consta: sessão 
solene de instalação, no Hotel 
Tropical de Mahaus, como exal
tação a Lindolfo Co11or e con
ferência do P~ofessor João 
Crisóstomo de Oliveira, vice
Presidente da Academ.ia Amazo
nense de Letras e palestra do 
M1nist~o Arrialdo Sussekind, 
apreséhtação do Coral do Tea
tro Amazonas, inaugUração de 
exposição fotográfica do. 
centenario de Lindolfo Co11or, 
no dia 30, inauguração do pré
dio Centro Lindolfo Col1or e 
Esço1a de Tecnologia da Amazô
nia, em que a historiado~a 
Ro~a Maria Barbosa de Araújo, 
pesquisadora da Fundação Getú
lio Vargas. manifestará os 
seus conhecimentos sobre esse 
teórico da Legislação Traba-

lhista; e, no dia seguinte. 
sessão solene de encerramento. 

A Lindolfo Collor, jornalis
ta, escritor e pesquisador so
cial. o Dr. Mário Antônio sus
man, Superintendente-Adjunto 
de Op~rações da Suframa, 
prestara homenagem post 
mortem. seguindo-se, ainda, um 
coquetel, ao qual estarão pre
sentes auto~idades e persoha
lidades polfticas de todo 0 
Brasil. 

A' seguir. sr. Presidente 
transmito o apelo da Rede Ama: 
zónica de Televisão, em que o 
nobre di r i gente dessa · i nst i
tuição, que á a única que pos
sui em Brasília a sua repre
sentação, comunica que, atra
vés dos ofícios recebidos da 
Secretaria Nacional de Comuni
cações n~s 0798, DNPU, e 530, 
de 12-10-90, do dlretor do De
partamento Nacional dos Servi
ços Públicos e, mais a Porta
ria n 2 94, de 12-10-90, da se
cretaria Nacional de Comunica-

·ções, verifica-se que foi ti
rado da Amazónia o direito, 
que há 3 anos tinha conquista
do, de ter um canal de satéli
te para o intercâmbio de in
formações entre as unidades 
federativas, a ocupação do seu 
vasto vazio territorial e a 
sua efetiva integração ao todo 
nacional. 

Seguem-se. Sr. Presidente. as 
razões pelas quais os dirigen
tes da Rede AmaZónica, Rádto e 
Televisão, pleiteiam a reQosi
ção desse direito, que é uma 
forma através da qual a comu
nicação une aquele território 
imenso e aquela população muj
to desassistida, e tenho a 
certeza de que esse apelo 
encontrará eco e serão sensi
bilizadas autoridades que fa
zem parte da direção nacional 
do Governo brasileiro. 

Eram estas, Sr. Presidente. 
as informações que desejava 
transmitir à Casa e o apelo 
especial da Rede Amazónica de 
Televisão~ que depois teremos 
ocasião de expressar de manei
ra mais convincente e mais 
explicita. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marco Mac1e1. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. 
Pronuncia o seguinte discur
so.) Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, a política de mo
dernização da economia brasi
leira, posta .. ~m prática em 
pleno Plano Collor, em espe
cial no que- se refere à polí
tica industrial e de comércio 
exterior, não pode deixar de 
merecer o apoio desta Casa. 

I 
• 
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A economia brasileira, apesar 
de ser a oitava do Mundo Oci
dental, em· te~mos 9e_ Produto 
Interno Bruto, não apresenta 
até hoje uma performance con
dizente com es~a posição· em 
~ermos de sua participação ho 
comércio internacional. Vive
mos em um Pais de ec9nomia re
lativamente fechada por cres
cermos dentro de uma ótica de 
substi tuíç:ão de _importação. 
estratégia esta já há muito 
abandonada por todos aqueles 
paises que decidiram passar a 
desfrutar dos. ganhos ·e bene'fi
cios do co,mér-cjo )1';'1ternacto
na1. 

Dentro de sua fi)osofia de 
modernização e aumento d"a efi
ciência da economia braSilei
ra, a politica económica do 
atua1 Governo elegeu, de ma
neira acertada, a rota da li
beralização do comércio. E não 
podia ser dife~ente! Os países 
em desenvolvimento atu.a.lm:ente 
engajados na modernizõção de 
suas .eçonomi as ·ass·i m· · o 
fizeram. E o caso do México, 
dos paises do Extremô Ori~nte 
e dos paises do L~ste Europeu. 
Alguns paises euroPeus como 
Portugal, Espanha, Grécia e 
Ir-landa, embora com economias 
mais avançadas do que a nossa, 
também trilharam o mesmo 
caminho. 

As Zonas de Processamento de 
Exportações . 'fc:i'r'ain . i3.pr-ovadas 
pelO CohgreSso NacionaL atra
vés do_ Decret-o ·Legislativo n.~:~. 
·e. de 4.:.6-89. Par ocasião da 
im):llantação· do "Plano Cc11or", 
através da :Lei -n~ 8.032, de 
12-4..:90, 'o mecan·; SmO foi sus
penso por 6 meses para aper
feiçoamento e reformulação 
tendo em vista o novo contexto 
da política económica do 
Governo. Tal prazo expirou, 
dia 10 de outubro passado. 

A 'pol ítfca ·-de· estabilização 
em ·vtgôr ·nã·cr exige·,, a meu ver, 
a anulação dos ·instrumentos de 
P01itlca de'córiéÇãO das dis
paridades · re~i dna'i s. Uma es
tratégia antilnflacionária que 
sacrifica os objetivos do de
senvo_l vi mente regi ona 1 e so
bretudo prejudica ~as regiões 
mais carentes do Pa1s pode se 
reverter em um quadro de mais 
desecfuil fbrios e maís inflação 
no futuro. 

A consorid'ação das ZPE, seria 
oportuna e· benéfica ao País, 
uma vez que sua implantação, 
sem recursos do Tesouro Nacio
na.1 e espécie a1,guma d~ subsi
dio, não ·se choca em nada com 
a politica de estabilização do 
Governo. 

As ZPE constituem o mais mo
- -dern·o e eficiente -mecanismo 

Sr. Presidente, Srs. Senado- para promover o desenvolvimen
res, gostana de ressa1 tar, no to regional. Elas ·têm funcio
entanto, gue a pol ince de 1 i- nado como instrumento inicial 
beral.izaçao_e l)lode·r:l1izeç~o· ·da dc3 politica econõmice de di
economia, por seus proprios Versos países e a sua tendên
fundamentos oriundos 'da •teOria ela é dãsápàrecer- à medida que 
do comércio internacion~l. a economia se desenvolva e se 
tende a privi 1egiar as regiões abra para o comércio 
mais desenvolvidas do Centro- internacional: 
Sul do País, por já disporem 
de vantagens comparativas e As ZPE são instrumentos de 
economias de escala_çapazes de atração de investimentos es
se beneficiar do comércio tran~eiros e hacionais, de ab
internaciona1. Não podémos rios· sorçao .e geração de tecnolo
esquecer de que a ~cono~i~ gias avançadas e de criação de 
brasileira é uma economia de empregos. Colaboram na dtfusão 
dimensões contfnehtais: com de tecno1ogia e ajudam na con
profundos desequi 1 íbr'ios re-- :quis ta de mercados. S~o _áreas 
gi onai s, que resul ta.m em di fe-:- cqntrol ada:;; onde o contrabattdo 
renciais de renda, di ferencí.:.. -e .as e"asões ··ç~e divisas são 
ais de produtividade e, ma'is Ci::íibidos por mecanismos 
importante, diferenciai_s de exp·11citos. 
bem-estar econômic.o e social, 
que a todos preocuQam e que ·As ZPE se ajustam. em filoso
exigem medidas também eficazes fia, ousadia e eficác1a ao 
para sua superação, E-ste é Plano Col1or. A sua política 
caso das regiões Norte, Nor- -if-tdustrial e de aberturas para 
deste e centro-Oeste. o comércio internaclonal não· 

O esforço-de modernização da 
economia brasileira estará 
comprometido se não pr-opiciar 
mecanismos modernos e eficien
tes para que estas regiões 
também possam participar do 
processo global de 
moderntzaçio ... Nesse sentido, __ é 
de fundamental importância 
para o Nordeste b_ras i 1 e i r o, 
para a regiSo Norte e Centro~ 
Oeste. que as Zonas _de Proces
samento de . E;-:-porta_ções sejam 
definitivamente consolldada~. 

·pode consi_derar o Bras i 1 com 
uma real i da de , ecbnõmi ca 
homogênea. E preciso levar em 
conta os desequi l_í_brios regio
nais e a necessidade de des
concentração industria1 em fa
vor doS estados meno_s privi le• 
giados economicamente mas, nem 
por isso. menos dotados de re-
Cl,lrsos ____ humat"los e_ de recursos 
naturais. 

NãO poetemos concordar- que se 
inValidem instrumentos legíti
mos do desenvolvimento regio
nal e nem que ·o Governo Fede-
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~al contemple o ~afs sob a é
tica errônea de que a realida
de industrial e tecnológica 
deva ser uniforme, única, e a 
mesma para o diversificado 
território nacional. 

Sr. Presidente. Srs. Senado
res, a despeito dos esforços 
empreendidos, os problemas e
conômicos e sociais do Nordes
te, Norte e Centro-Oeste do 
Brasil têm se agravado e ele
vado o contingent~ de popula
ção sUbempregada. E, pois, im
perioso fortalecer os organis
mos regionais e os novos ins
trumentos de po1ftica económi
ca para atenuar as desigualda
des regionais de renda do 
País. 

Dentro desse quadro, es~amos 
convencidos-de que o Governo 
Federal não deixará de implan
tar- esse poderoso instrumento 
que são as Zonas de Processa
mento de Exportações, com os 
aperfeiçoamentos que estamos 
suçerindo para que ope~em com 
eficiência e em per-feita sin
tonia com a politica de moder

·ni.zação da economia 
brasileira. 

Era o que tinha_ a dizer~ Sr. 
Presidente. (Muito beml) 

O SR. -PRES!OENTE ( Pomoeu de 
Sousa) - Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a presen
te sessão. designando para a 
ordinária de amanhã a 
seguinte. 

ORDEM DO DIA 

PROJETO OE DECRETO 
LEGISLATlVO N 2 52, DE 1990 

(Em regime de urgênc1a, nos· 
termos do art. 336, c. do re
gimento interno) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n.t! ·s2.-·de 1990 (n~ 240/90. na 
Câmara dos Deputados), que a
pr-ova o texto do convên~o co
mercial, celebrado entre o Go
verno da República Feder-ativa 
do Brasil e o Gove~no da Repú
blica de CUba. em Brasília, a 
16 ~de--o-utubro de 1989. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em Plenário da Comissão 

de Relações Exterlores e 
Defesa Nacional. 

2 

PROJ~TO DE RESOLUÇÃO 
N 45, DE 1990 

(Em 'regime ·de urgência. nos 
termos do art. 336, c, do Re
gimento Interno) 

Votação. em turno único, do 
Projeto de Resolução nA 45, de 
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1990, de autoria do Senador 
Fernando Henrigue Cardoso, que 
altera a redaçao ao art. 16 da 
Resolução do Senado Federal n~ 
94, de 1989~ que dispõe sobre 
limites globais e condiç6es 
para as operações de crédito, 
interno e externo dos municl
pios e de suas respectivas au
tarquias e estabelece limites 
e condições para a concessão 
de garantias. 

3 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 55, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos 
termos do art. 336, c, do Re
gimento Interno) 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Resolução nA 55, de 
19BO, de iniciativa da Comis
são de Assuntos Económicos, 
que estabelece condições para 
a renegociação da divida ex
terna brasi1eira. 

4 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 40. de 1990 (n~ 167/89, na 
Câmara dos Deputados). que a
prova o texto do Acordo de Cc
Produção Cinematográfica, ce-
lebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e 
o Governo da República Popular 
de Moçambique, em Maputo. em 
1~ de junho de 1989. 

5 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Lei do DF n~ 27, de 
1990. de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal. que 
dispõe sobre a alienação de 
bens imóveis residenciais de 
propriedade do Distrito Fede
ral e situados no Distrito Fe
deral, e dá outras providên
cias. tendo 

PARECERES, sob n~s 206 e 285, 
de 1990, da Comissão 

do Distrito Federal. 1~ 
pronunciamento: favorável; 2Q 
pronunciamento: favorável, com 
as alterações propostas atra
vés da Mensagem n~ 108, de 
1990-DF. 

6 

Votação, em primeiro turno. 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 3, de 1989, de au
toria 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. 
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7 

Votação, em primeiro turno, 
da proposta de emenda à Cons
tituição n~ 5, de 1989~ de au
toria do Senador Nelson Car~ 
neiro e outros senhores sena
dores, que dispõe sobre a re
muneração dos deputados esta
duais e dos vereadores. 

8 

Votação, em prime1ro turno, 
da proposta de emenda à Cons
tituição nA 6, de 1989. de au
toria do senador Marcos Men
donça e outros 24 senhores se
nadores, que acrescenta artigo 
ao texto constitucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

9 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta da Emenda à Cons
tituição nse 1, de 1990, ·de au
toria do Senador Mareio Lacer
da e outros senhores senado
res, que acrescenta dispositi
vos ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

10 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 2. de 1990, de au
toria do Senador Mata-Machado 
e outros senhores senadores, 
que suspende a aplicação do 
art. 52 e altera o § 2~ do 
art. 64 da Constituição 
Federal . 

11 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 299, DE 1989 

(Em regime de urgênc1a, nos 
termos do art. 336. c, do Re
gtmei-lto Interno) 

Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do senado n~ 
299, de 198S, de autoria do 
Senador ~cão Menezes, que cria 
a Fundação Machado de Assis e 
dá outras providências (depen
dendo de parecer). 

12 

PROJETO DE LEl DO SENADO 
N,g_ 88. OE 1990 

(lnclUÍdo em Ordem do Dia nos 
termos do~art. 172. I, do re
gimento interno) 

Discussão, em turno único. do 
Projeto de Lei do senado n~ 
88, de 1990, de autoria do Se
nador Odacir Soares, que dis-

põe sobre a exploração dos 
serviços de telecomunicações 
(dependendo de parecer). 

O SR .. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 
17 hOPBs e 45 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
NQ 16, DE 1990 

A Comissão Olretora do Senado 
Federal no uso de suas atri
buições regimentais e regula
mentares, resolve: 

Art. 1~ Os §§ 1~ e 4.f/;, do 
art. 2,g_. e o art. s~. do Ato 
da Comissão Oiretora nA s. de 
1987, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 2.12 

§ 1~ Pelo prazo de trinta 
dias, a partir da v1gência 
deste ato, ficam reabertas as 
inscrições de adesão ao pecú-
1fo para os servidores em ati
Vidade, com idade inferior a 
65 anos. 

....................... - .. -~ -· ... 
§ 4 2 A Comissão de Adminis

tração indeferirá a inscrição 
de servidor portador de doença 
grave ou moléstia incapacftan
te. sendo-lhe obrigatória a 
exigência de inspeção médica. 

Art. 9~ Fica criada â Comis
são de Administração do Pecú
liO CompoSta de cinco membros 
efetivos e três suplentes, e
leitos dentre e pelos seus 
participantes. 

§ 1~ A atual Comissão de Ad
m1nistração, no prazo de 120 
dias, contados da publicação 
deste a to, convocará a Assem
bléia Geral dos partiCipantes 
para deliberar sobre as normas 
que disciplinarão as eleições. 

§ 2,g_ -Enquanto não fo_r e 1 E! i t<;l' 
a nova comissão, a administra
ção do pecúlio será exercida 
pela atual comissão ou por 
servidores designados pela Co
missão D1retora. 

Sala da Comissão Diretora, 26 
de outubro de 1990. -Nelson 
Carneiro Alexandre Costa -
Mendes Canale - Pompeu de Sou
sa - Antônio Lutz M~ia. 
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SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 169• SESSÃO, EN 
30 DE OUTUBRO DE 1990 

1.1 ABERTURA 

1.2 EXPEDIENTE 

1.2.1 Aviso do 
Secretário-Geral da Presi
dência da República 

- N~ 1.347/90, encaminhan
do informaç6es prestadas 
pelo Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento 
sobre os quesitos constan
tes do ReQuerimento nR 
336/90, de autoria do Sena
dor úutahy'Maga1hães. 

1.2.2- Nensasem do Gover-
nador do Distr1to Federal 

-NA 128/90-DF (nA 101/90, 
na origem), restituindo au
tógrafos de projeto de 1ei 
sancionado. 

1.2.3 
Projeto 

~eitura de 

- Projeto de Lei do Senado 
nR 188790, de _autoria do 
Senador Márcio Lacerda, que 
altera dispositivos da Lei 
n~- 7. 183, de 5 de abri 1 de 
1984, que regula o exerci
cio da profissão de aero
nautas e dá outras 
providências. 

1.2.4- Requerimentos 

- NAs 383 a 387/90. de au
toria do Senador Vosé Paulo 
Bfsol, solicitando .ao Pre
sidente do Supremo Tribunal 
Federal, Procurador-Geral 
da República, Tribunais Su-
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periores, Tribunal de Con
tas da União e ao 
Procurador-Geral do Tribu
nal de Contas da União, in
formações que menciona. 

1.2.5 
Expediente 

Discursos do 

SENADOR RUV BACELAR - De
sestatização da economia 

-brasileira. 

SENADOR JOst PAULO BISOL -
Alienação de bens imóveis 
funcionais e outros do Dis
trito Federal pertencentes 
à União ou ao Distrito 
Federal. 

1.2.6- Requerimento 

NA 388/90, de urgência 
para o Projeto de lei do 
Senado nA 118/90, que de
clara de utilidade pública 
os servi.ços de radioamador 
e de radfo-cidadão. 

1.2.7 
matéria 

Apreciação de' 

Requerimento n~ 382/90, 
de autoria do Senador Fer
nando Henrique' Cardoso. 
1 i do em Sessão . anterior, 
solicitando autorização do 
Senado para ausentar-se do 
Pafs, no período de 29 do 
corrente a 6 de 
novembro. Aprovado. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 52, de 1990 (nA 
240/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o 
texto do convênio comercial 

celebrado entre o Governo 
da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Repú
blica de Cuba, em Brasília. 
a 16 de ou~ubro de 
1989. Aprovado. A promulga
ção. 

Projeto de Res,o 1 ução n.A 
45. de 1990, de autoria do 
senador Fernando Henrique 
Cardoso, que altera a reda
ç!o do art. 16 da Resolução 
do senado Federal nR 94, de 
1989, que dispõe sobre li
mites globais e condiç6es 
para as operações de crédi
to interno e externo dos 
municípios e de suas res
pectivas autarquias e esta
belece limites e condfç6es 
para a concessão · de 
garantias. Extinção da ur
gência e adiamento da vota
ção da matéria a fim de'ser 
feita na sessão de 21-11-
90, nos termos dos Requeri
mentos n~s 389 . e 390/90, 
respectivamente. 

Projeto de Resolução nA 
55, de 1990, de iniciativa 
da comissão de Assuntos E
conómicos. que estabelece 
condições para a renegocia
ção da dfv1da exte~na 
brasileira. Extinção da ur
gência e adiamento da vota
ção da ~atéria a fim de ser 
feita na sessão de 21-11-
QO, nos termos dos Requeri
mentos n~s 391 e 392/90, 
respectivamente. 

- Projeto de Le.i do Senado 
n~ 299789, que cria a Fun
dação Machado de Assis e dá 
outras providências. Vota
ção adiada por falta 
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PAS"SOS PORTO 
Dire[Ot'·Ger•l do Senado Fedet~~l 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Díretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Oiretor lndustrill 
FLORIAN AUGUSTO COUnNHO MADRUGA 
Dm,tor Adjunto 

de quorum, após parecer da 
Comissão de Educação. tendo 
usado da palavra os Srs. 
~cão Menezes, Chagas Rodri
gues, Mauro Benevides e 
Marco Maciel. 

Projeto de Decreto Le~is
lativo n~ 40, de 1990 (n~ 
167/89. na Câmara dos 
Deputados). CjUe aprova o 
texto do acordo de Cc
Produção Cinematográfica, 
celebrado entre o Governo 
da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Repú
blica Popular de Moçambi
QUe, em Maputo, em iQ de 
junho de 1989. Votação 
adiada por falta de quorum 

Projeto de Lei do DF n~ 
27, de 1990 de iniciativa 
do Governador do Distrito 
Federal~ que dispõe sobre a 

·a 1 i. enaçao de bens i mó v e i s 
residenciais de propriedade 
do Distrito Federal e si
tuados no Distrito Federal, 
e dá outras providên
cias. Votação . adiada por 
falta de quorum 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n_g_ 3,· de 1989, de 
autoria do Senador Marco 
Maciel e outros Senhores 
Senadores, que acrescenta 
parágrafo ao art. 159 e al• 
tera a redação do inciso II 
do art. 161 da Constituição 
Federal. Votação adiada por 
falta de quorum . 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n"" 5, de 1989. · de 
autoria do Senador Nelson 
carneiro e outros Senhores 
senadores. gue dispõe sobre 
a remuneraçao dos deputados 
estaduais e dos vereado
res. Votação adiada por 
Talta de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 6, de 1989, de 
autor1a do Senador Marcos 
Mendonça e outros 24 senho
res Senadores, que acres
centa artigo ao texto cons
titucional prevendo a cria
ção e definindo a competên-

EXPEDIENTE 
CENTJIO OIIÁFICO 00 UOIADO FEOERAL 

01411110 00 COOIG-SSO IIIACIOOIAL 
ltnpr"so sob a resJ)Onubd~de do~ Ma. do Senol;do feder"' 

ASSINATURAS 

Semeslral ······~----~-··············'"'" .. ""'""'"'""'""n••··· ... Ci.$1.069,00 

Ttragen"L 2.200 .. xemplares. li 
cia do Conselho Nacional de 
Remuneração Pública. Vota
ção adiada por falta 
de QUorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 1, de 1990. de 
autoria do senador Márcio 
~acerda e outros Senhores 
Senadores, Que acrescenta 
dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constitui
ção Federal. Votação adia
da por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 2. de 1990, de 
autor1a do senador Mata
Machado e outros Senhores 
Senadores. que suspende a 
aplicação do art. 62 e al
tera o § 2~ do art. 64 da 
Constituição Federal. Vo
tação adiada por falta 
de quorum. 
Projeto de Lei do Senado 

n~ 88, de 1990, de autoria 
do Senador Odacir Soares, 
que dispõe sobre a explora
ção dos serviços de teleco
municações. Apreciação 

·sobrestada. 

1.3.1 - Comunicação da 
Presidênci'a 

- Prejudicial idade do Re
quer i mente n_g_ 388/90, 11 do 
no expediente da presente 
sessão. em virtude da falta 
de quorum. 
1.3.2 - 01scu~sos após a 

Ordem do Dfa 

SENADOR MAURÍCIO CORREA -
Repúdio a crftfcas do 
porta-voz da Presidência da 
República. Sr. Cláudio Hum
berto Rosa e Silva, a de
clarações do Presidente em 
exercfcio da OAB sobre Por
taria do Ministério'da Jus
tiça que impõe censura aos 
programas de rádio ·e 
televisão. 

SENADOR uAMIL HAODAD -
Pressão das empresas dis
tribuidoras de pe.tróleo 

contra os donos de postos. 
.obriQ.ando-os a diminuirem a 
margem de lucro. Artigo 
da FTribuna de Impren
sa, edição de 29-10-90, in
titulado "Chega de tanta 
mistificação", em defesa. 
das empresas nacionais. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS -
Manifestacão da população 
de OUro Preto - MG, em de
resa de seu património his
tórico e cultural. 

SENADOR ODACIR SOARES -
Revisão constitucional. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
Atuação do Conin no desen
volvimento da informática. 
a propósito de sua reformu
lação pretendida pelo 
Governo. 

SENADOR RONALDO ARAGÃO -
Protesto contra a retenção, 
por parte do aanco da Ama
zônia - BASA. de recursos 
constitucionais destinados 
às regiões Norte e Centro
Oeste. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERG - Artigo publicado 
no correio Brazflien
se. "sob o titulo Em defesa 
da Sudene e do Fi nor". --· 

1.3.3 - Comunicação da 
Presidência 

Convocação de sessão ·ex
traordinaria a realizar-se 
amanhã, à 10 horas, com or
dem do Dia que designa. 

1.4 - ENCERRA~5NTO 

2 - ATO DO PRESIDENTE 

- N• 119/89 (RepUblicação) 

3 - MESA DIRETORA 

4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES 
DE PARTIDOS 

5 - COMPOSIÇÃO OE COMIS
SOES PERMANENTES 
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Ata da 169ª Sessão, em 30 de outubro de 1990 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura 

Presidência doEi Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

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

Nabor Júnior- Odacir Soares 
- Ronaldo Aragão - Am1r Lando 
- Voão Menezes - Antonio Luiz 
Maya- Alexandre Costa- Cha
gas Rodrigues - Afonso Sancho 

Cid Saboia de carvalho -
Mauro Benevides Marcondes 
Gadelha - Marco Maciel - Fran
cisco Rollemberg- Ruy Bacelar 
-João Calmon- Jami1 Haddad
Nelson Carnejro Mauricio 
Corrêa - Pompeu de Sousa 
Meira Filho- Roberto Campos
louremberg Nunes Rocha - Men
des Canale - Rachid Saldanha 
Oerzi Wilson Martins 
Márcio Berezoski - Nelson We-
dekin Alberto Hoffmann 
Vosé Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 
Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, ini
ciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1~ Secretário procederá 
à leitura do Expediente. 

É lido o se~uinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 00 SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA 

N~ 1.347/90, de 25 do corren
te, encaminhando informações 
prestadas pelo Ministério da 
Economia, razenda e P1aneja
mento sobre·os quesitos cons
tantes do Requerimento n~ 336, 
de 1990, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães. 

Encaminhe-se cóp1a aO re
querente 

MENSAGEM 00 GOVERNADOR 
DO DISTRITO FEDERAL 

Restituindo autógrafo de pro
jeto de lei sancionado: 

N~ 128/90-DF (n~ 101/90, na 
origem), de 26 do corrente, 
re1atfva ao Projeto de Lei do 
DF n~ 53, de 1990, que autori
za a Companhia Imobiliária de 
Brasflia- TERRACAP, a doar os 
imóveis que especifica, e dá 
outras providências. 

(Projeto que se tr8nsformou 
na Lei n~ 124, de 26 de outu
bro de 1990). 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- O Expediente lido vai 
à publicação. (Pausa.) 

Sobre a mesa. projeto de lei 
que será 1 ido pelo sr. ;A 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO CE LEI DO SENADO 
NQ 188, DE 199D 

Altera dispositivos da 
Lei nQ 7.183. de 5 de abril 
de 1984, que regula o exer
cício da ~rofissão de aero
nauta e dâ outras providên
cias. 

-o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1A O art. 21 da Lei n~ 
7.183, de 5 de abril de 1984, 
passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 21 ............. ~··· 

§ 1~ Na Aviação Geral, 
compreendendo. sem exceção. 
todos os setores. e nos 
vôos ~as empresas de trans
porte regional e em vôos 
internacionais regionais de 
transporte regular realiza
dos por tripu1ação simples, 
se houver intervalo progra
mado da viagem por mais de 
quatro horas consecutivas e 
forem proporcionadas pelo 
empregador acomodações ade
quadas para repouso dos 
tripulantes, a jornada 
poderá ter a duração acres
cida de até metade do tempo 
de intervalo, mantendo-se 
inalterados os limites 
prescritos na alinea a do 
art. 29 desta lei. 

§ 2 •. ..•..•.......••••••• 

§ 3~ Para fins do re~res
so à base domiciliar após 
cumprir sua jornada normal, 
o aeronauta poderá, na con
dição de tripulante-extra 
ou ' passageiro-a-serviço, 

--estendê-la até os limites 
estabelecidos para a tripu
lação de revezamento, sen
do, então, observado o in
tervalo de repouso corres
pondente; nas mesmas condi
ções, poderá deslocar-se 
para fins de assumir escala 
de- -se-r"'Vi-ço ~ -- -- cons t der ado--o 
tempo de deslocamento para 
efeito do correspondente 

intervalo de repouso ou de 
cômputo na jornada do tipo 
de tripulação que vier a 
integrar. u 

Art. 2A O art. 23 da Lei nA 
7.183. de 5 de abril de 1984: 
passa a vigorar com a seguinte 
redação: · 

"Art. 23. A duração do 
trabalho do aeronauta, com
putados os tempos de võo; 
de trânsito- tempo em ter
ra, entre escalas, durante 
a viagem-; de serviço de 
reserva; de serviço de so
breaviso - contado conforme 
o § 2A do art. 25 -; 'de 
deslocamento - como tripu
lante-extra ou passageiro
a-serviço - e os tempos de 
treinamento em simulador, 
observará os limites sema
nais fixados pela CLT, a 
cento e setenta e seis ho
ras mensais nos casos de 
tripulantes de aeronaves 
certificadas exclusivamente 
para vôos VFR -visual - e 
a cento e cinqOenta e seis 
horas mensais. nos casos de 
tripulantes de aeronaves 
certificadas para vôo·IFR
por ·1 nstr-umer1to e/ou 'notur
nos.• 

Parágrafo único~ Para os 
fins desta lei, o tempo 
gasto no transporte terres
tre entre o local de repou
so e o da apresentação, e 
vice-versa, ainda que em 
condução fornecida pela em
presa, na base do aeronauta 
ou·fora dela, não será com
putado como de traba 1 ho. '' 

Art. 3A o art. 24 da Lei n~ 
7.183, de 5 de abril de 1984, 
passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 24. Na Av1ação Ge
ral. compreendendo, sem ex
ceção, todos os seus seto
res, o perfodo de serviço 
fora da base domici 1 i ar 
será de até vinte e· um 
dias. contado do dia da 
saida até o regresso à mes
ma, observado o d1sposto no 
a~.t. 34 desta 1 e i . 

Parágrafo único. Dentro 
de cada grupo de sete dias 
fora da base domiciliar 

-deverá ser observado pelo 
menos um período de repouso 
de 24 horas __ ~ºns~ç~~ i'!~~~ " 

Art. 4~ o art. 25 da Lef nA 
7.183, de 5 de abril de 1984, 
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passa a vigorar com a seguinte 
redação: -

"Art_ 25. Sobreaviso é o 
periodo de tempo não exce
dente a doze horas em que, 
na sua base domlciliar, o 
aeronauta, em 1 oca 1 de sua 
escolha. permanece à dispo
sição do empregador, deven
do até noventa minutos após 
receber comunicação, apre
sentar-se no aeroporto ou 
outro local determinado: 
~ora de sua base domici
liar. a permanência é a 
partir do local de pernoi
te, devendo, dentro de atê 
noventa minutos ap6s rece
ber comunicação. estar 
pronto para deslocar-se do 
hotel ao aeroporto. 

§ 1~ No transporte regu
lar, na base contratual, o 
número de escalas de servi
ço de sobreaviso será de 
até duas semanais e de até 
oito mensais; nos demais 
setores. na base contra
tual. a até cinco mensais 
e. fora da base contratual 
ou de escala de serviço 
compreendendo as duas si
tuações, a até seis sema
nais, sendo que, em qual
quer dos casos, a até vinte 
e duas escalas de serviço 
de sobreaviso mensalmente. 

§ 2~ o tempo de serviço 
de sobreaviso será computa
do à razão de 1/3 para e
Teito dos 1imites da jorna
da e da semana e integral
mente para efeito dos limi
tes mansa is de traba 1 ho. u 

Art. 5~ o art. 26 da Lei n~ 
7.183, de 5 de abril de 1984, 
passa vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. :26. O serviço de 
reserva é o periodo de tem
po em que o aeronauta per
manece, por determinação do 
empregador, em local de 
trabalho, à sua disposição. 

§ 1~ O período de serviço 
de reserva será de até seis 
horas no transporte regular 
e de até oito horas nos de
mais setores. 

§ 2A Previsto o serviço 
de reserva por prazo supe
rior a 3 (três) horas, o 
empregador deverá assegurar 
ao aeronauta acomodações 
adequadas para o seu 
descanso. 

§ 3~ Dentro de até trinta 
dias após a QUblicação des
ta lei, será insta1ada Co
missão Tripartite 
Paritária, formada porre
presentantes do Poder Exe
cutivo. indicados pelos Mi
nistérios do Trabalho e da 
Aeronáutica, dos empregado
res e traba 1 hadores, i ndi-
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cados pelos seus órgãos de 
classe de nlve1 nacional, 
com a incumbência de defi
nir o tipo e condições das 
acomodações compativeis com 
o trabalho·do aeronauta.u 

Art. 6~ o art. 27 da Lei n~ 
7.183, de 5 de abril de 1984. 
passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 27. Viagem é o lap
so do tempo compreendido 
entre zero e vinte e quatro 
horas, ou fração desse pe
ríodo. em que o tripulante 
sai de sua base domiciliar 
até o seu regresso para 
fins de pernoite ou folga. 
§ ,~ 

§ 2A É facultado ao em
pregador fazer com que o 
tripulante cumpra uma com
binação de etapas de vôo~ 
passando por sua base domi
ciliar sem ser dispensado 
do serviço, desde gue obe
decida a programaçao pré
via, observadas as limita
ções estabelecidas nesta 
lei. 

§ z• 

Art. 7A o art. 30 da Lei n~ 
7.183, de 5 de abril de 1984, 
passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

uArt. 30 .... , ..•........ 

§ 2R Os limites de tempo 
de võo em período inferior 
a trinta dias serão propor
cionais ao limite mensal 
mais dez horas." 

Art. a~ o artigo 33 da Lei n~ 
7.i83, de 5 de abril de 1984, 
Passa ã vigorar com ·a Seguinte 
redação: 

"A-rt. 33. A concessão de 
acomodações e de transRorte 
ao aeronauta, compativeis 
co_m o exerci c i o e as pecu
liaridades da profissão, 
obedecerá aos seguintes 
critérios: 

§ 1~ Fora de sua base do
miciliar, são asseguradas 
acomodações para repouso e 
condução entre o aeroporto 
e o local de repouso, sendo 
que, exceto no transporte 
regular e, salvo acôrdo en
~re as partes. nas opera
ções dos demais setores com 
base fixa. o empregador, ao 
invés de asseQurar direta
mente a conduçao e acomoda
ções ao aeronauta, poderá 
ressarci-lo das respectivas 
despesas, devendo, então, 

ser-lhe adiantado o valor 
correspondente às mesmas; 
na base domiciliary o em
pregador, a seu critério 
assegurará ou ressarcirá ó 
aeronauta das despesas de 
condução entre o aeroporto 
e ponto urbano central, e 
vice-versa (ou distância 
equivalente), no período de 
7horas, e entre o aeroporto 
e a residência, e vice
versa (ou distâncias 
equivalentes), no periodo 
de 21h01min as 06h59min. 

§ 2~ 

Art. 9~ O art. 37 da Lei n~ 
7.183. de 5 de abril de 1984, 
passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 37. Folga é o pe
ríodo de tempo. não infe
rior a um dia civil. em que 
o aeronauta, em sua base 
contratual, sem prejuízo de 
remuneração, está desobri
gado de qualquer atividade 
relacionada com seu 
trabalho. 

§ i~ A folga deverá ocor
rer. no máximo, após o sex
to dia consecutivo à dispo
sição do empregador. obser
vados os limites estabele
cidos nos arts. 2i e 34 
desta lei. 

§ 2~ No caso de v6os in
~ernacionais de longo cur
so. que não tenham sido 
previamente programados. o 
1 i mi te previsto no 
parágrafo anterior poderá 
ser ampliado de um dia, de
vendo, então. ser concedi
dos ao tripulante mais dois 
dias civis de folga além do 
previsto no art. 34 desta 
1 e i . 

§ 3~ A folga do tripulan
te que estiver sob o regime 
estabelecido no art. 24 
desta lei será igual ao pe
ríodo fora da base domici
liar, menos dois dias." 

Art. iO. O artigo 38 da Lei 
n~ 7.183, de 5 de abril de 
1984, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 38. o número mensal 
de dias civis de folga não 
será inferior a oito e. 
como média trimestre
calendário, a onze, obser
vados os seguintes 
critérios: 

§ i~ Do número de folgas 
estipulado nesse artigo. 
dois dias civis serão con
secutivos. devendo, pelo 
menos um deles, incluir um 
sábado e/ou domingo, sendo 
que no caso de viagem de 
quatro, cinco ou seis dias 
seguidos deverão correspon
der, respectivamente, dois, 
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três ou quatro dias civis 
de folga. 

§ 2~ A folga 1Solada de 
apenas um dia e a do último 
dia de folgas agrupadas 
terminarão às seis horas da 
manhã." 

Art. 11. O artigo 39 da Lei 
n.s:t. 7 .183, de 5 de abri 1 de 
1984, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

11 Art. 39. Quando designa
do para curso fora de sua 
base domiciliar, o tripu
lante terá, dentro de cada 
grupo de sete dias. pelo 
menos um período de vinte e 
~uatro horas consecutivas, 
devendo a empresa assegu
rar-lhe no seu regresso, 
uma licer.ça remunerada de 
um dia ~"'-ara cada quinze 
dias fc~a da base 
domiciliar." 

Art. 12. o artigo 47 da Lei 
n.!:i:. 7. 1 S3, de 5 de abri 1 d . 
1984, passa a vigorar rom a 
seguinte redação: 

"Art. 47. As férias anu
ais serão basicamente de 
trinta dias para os aero
nautas de até vinte e cinco 
anos de idade e, da1 em 
diante, de número de dias 
igual 'à sua idade mais sete 
dias fixos, até perfazer, a 
partir dos trinta e oito 
anos de idade. o limite de 
acréscimo de quinze dias ao 
período básico. 

Parágrafo único. Havendo 
acordo entre as partes. as 
férias poderão ser dividi

. das em dois períodos, desde 
que o menor seja de, pelo 
menos~ dezasseis." 

Art. 13. o artigo 48 da Lei 
n~ 7.183, de 5 de abril de 
1984, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 48. Na concessão de 
férias serão observados os 
seguintes critérios: 

§ 1~ Quando admitido no 
decorrer do 1~ semestre, o 
aeronauta gozará as férias, 
ainda que proporcionais, no 
próprio ano de admissão; 
quando admitido no decorrer 
do segundo semestre, os 
dias de férias proporcio
nais serão gozados junto 
com as férias corresponden
tes ao ano seguinte. 

§ 2~ A partir do ano se
guinte ao de admissão, os 
perfodos de férias serão 
sempre gozados dentro do 
correspondente ano civil, 
sendo que nos .casos de r~s
cisão do contrato de traba
lho o aeronauta fará o res
sarcimento relativo a even
tual número de dias de fé-

rias que tenha gozado a 
mais. 

Art. 14. o' artigo 49 da Lei 
n.Q. 7 .183, de s' de abri 1 de 
1984, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 49. A empresa 
manterá atualizado o guadro 
de cohcessão de ferias, 
observando-se o seguinte: 

a) Até o mês de setembro 
de cada ano~ serão indica
dos os períodos de férias 
de todos os tripulantes 
para o ano seguinte; 

b) Será estabelecido ro
dízio entre os tripulantes 
de igual função e do mesmo 
eguipamento para a conces
sao de férias nos meses de 
janeiro, fevereiro, julho e 
dezembro. 

Art. 15. O artigo 50 da Lei 
n-A 7.183, de -5 de abril de 
1964, passa a vigorar com a 
seguinte redação; 

~. 50 ................ . 

§ 1.Q. o empregador que, na 
época própria, não conceder 
férias a que o empregado 
fizer jus. ficará sujeito 
às sanções previstas na le
gislaçao, sem preJuízo da 
concessão das férias. 

§ 2~ Constitui ato falto
so do aeronauta .não gozar 
as férias legalmente deter
minadas~ importando a ~eso
bediência? uma vez compt ~ 
vada em sua suspensão 
automática de võo, a cargo 
das autoridades do Ministé
rio do Trabalho e de 
Aeronáutica, por espaço de 
tempo correspondente ao pe
ríodo das férias não 
gozadas. 

§ 3~ As faltas ao serviço 
ou dias de suspensão nao 
serão deduzidas nas férias 
do empregado. 

§ 4~ Regressando de fé
rias, o aeronauta somente 
será escalado para compor 
tripulação no mínimo vinte 
quatro horas após sua 
apresentação. 

§ S.Q. Se durante o período 
de férias ocorrer doença. 
devidamente comprovada. 
será ele considerado inter
rompido, sendo retomado a 
partir do dia seguinte em 
que, oficialmente o aero
nauta ti ver a 1 ta." 

Art. i6. O art. 51 da Lei n~ 
7.183, de 5 de abril de 1984, 
passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
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"'Art.51 ..........•••..•. 

§ 1~ Entende-se como: 

a) transferência provisó
ria a que não altera a base 
do trabalho do aeronauta e 
que é feita por prazo de 
trinta e sessenta dias, 
para prestação de serviços 
temporários. sem mudança de 
domicílio; 

b) transferência perma
nente a que muda a base do
miciliar do aeronauta e é 
feita por prazo superior a 
um ano e até dois anos. 

§ 2.Q. O intervalo mfnimo 
entre duas transferências 
provisórias será de um ano 
e entre transferência per
manente de dois (2) anos. 

§ 3 2 Serão observados os 
seguintes critérios: 

a) a transferência se 
dará de acordo com os tri
pulantes que. dentro da 
mesma função e equipamento, 
manifestarem interesse em 
transferir-se qara determi
nada base, observando-se, 
no caso. a ordem direta de 
antigüidade; 'não havendo 
tal manifestação. a trans
ferência se dará na Ordem 
inversa de antigüidade; 

b) durãnte o período es
colar de seus dependSntes. 
o aeronauta~ sa1vo manifes
tação em contrário. não 
poderá ser transferido; 

c) no caso de doença, ha
vendo recomendação médica. 
terá o aeronauta direito à 
tr-ansferência. 

§ 4Sl. .•.•.•.••••••.•••••• 

§ s~ ................... . 

a) ..................•.. 

b) transporte aéreo para 
si e seus dependentes den
tro do prazo -de- trinta 
dias;· 

c) transporte da respec
tiva bagagem e dos seus 
pertences, dentro de igual 
prazo; 

d) ..................... . 

§ s~ ................... . 
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Art. 17. o artigo 54 da Lei 
nll 7.183. de 5 de abril de 
1984, é cancelado. 

.Just tf i cação 

Trata-se de Projeto de Lei 
Que pretende introduzir modi
ficações na Lei n~ 7.183. de 5 
de abril de 1984, objetivando 
sua atualização. não somente 
com o intuito de adequá-la à 
Constituição Federal de 1988, 
mas também com vistas à 
adaptá-la ao avanço tecnológi
co do setor. flexibilizando as 
operações e propiciando maior 
segurança de võo. 

Afinal. como bem acentuou o 
eminente Senador Jutahy Maga
lhães. em fundamentado pronun
ciamento sobre o tema, 
"segurança de vóo é responsa
bilidade de todos 11

• pelo que 
esperamos o apoio de todos os 
pares a este projeto. pois, 
tão importante , quanto à pró
pria organização das empresas 
e a concepção das aeronaves e 
seus serviços de manutenção, 
tanto Quanto uma boa infra
estrutura de proteção às ope
rações como a correta formação 
do pessoal - as condições de 
trabalho são fundamentais ao 
desenvolvimento e à segurança 
do transporte aéreo. E do ~ue 
tratamos aqui, ao mesmo tempo 
QUe atentos à flexibilidade 
operacional. 

Assim. na proposição apresen
tada. busca-se corrigir dis
torções redacionais na citada 
lei, com vistas a torná-las 
mais clara e precisa, 
evit8ndo-se ambipOidade e in
terpretações equivocadas que 
quase sempre têm provocado a
tritos no relacionamento de 
emprego. 

As alterações propostas se 
justificam pelas razões a se
guir explicitadas: 

ARTIGO 21 

Altera-se o § 1~ do artigo 
com a finalidade de incluir, 
em sua incidência todos os se
tores da chamada Aviação Ge
ral, com vistas a permitir 
maior flexibilidade nas 
operações. 

Com a mesma intenção, 
acresce-se ao artigo 21 o 
parágrafo 3~ que, respeitado o 
limite de trabalho de jornadas 
já estabelecidas. atenderá 
tanto ao tripulante (que 
poderá ter o repouso em sua 
residência). como à empresa, 
que, a seu critério, com ele 
poderá contar para a escala de 
serviço a partir da base domi
ciliar, onde se iniciam as 
viagens. 

ARTIGO 23 

Corrige-se com a alteração. 
equívoco no texto original, no 
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sentido de que o tempo de so
breaviso seja computado jnte
gralmente na duração da jorna
da de trabalho do aeronauta. e 
não apenas 1/3, atendendo tan
to à flexibilidade das progra
mações, como também à juris
prudência trabalhista que, em 
reiterados acórdãos. entende 

·que o empregado de sobreaviso 
enc'ontra-se à disposição do 
empregador e. portanto. cum
prindo sua jornada de 
trabalho. 

A determinação do diploma 
consolidado de que o trabalho 
de sobreaviso seja pago à ra
zão de 1/3 do valor da hora 
normal não invalida o entendi
mento para efeito do limite da 
jornada. que deve continuar 
sendo integralmente computado. 

Mantém-se no artigo, o limite 
de 176 horas mensais de traba
lho Para os tripulantes QUe 
voam exclusivamente durante o 
dia, enquanto para os que tra
balham em aeronaves certifica
das para vôo IFR (võo por ins
trumento e noturno) - e que, 
portanto, voam indistintamen
te. de día ou noite, cumprindo 
escala permanente de rodízios. 
- fixa-se a jornada em 156 ho
ras mensais, adequando-se o 
texto legal ao dispositivo 
constituc1onal que estabelece 
para esses casos a jornada mé
dia de 6 horas. 

ARTIGO 24 

Coerentemente com a alt~ração 
proposta ao artigo 21, propõe
se que o período de 21 dias de 
serviço fora da base domici
liar seja estendido a ~odes os 
setores da denominada Aviação 
Geral. garantindo ampla flexi
bilidade nas suas operações. 
Além disso, no parágrafo úni
co. trata-se de estabelecer o 
período de repouso de 24 horas 
consecutivas a cada 7 dias 
fora da base domiciliar. que é 
mais importante e salutar para 
o aeronauta do que a restrição 
a 17 dias de trabalho como o
riginariamente fixado, e po
dendo, então, haver até 18 
dias de serviço (e não 
dezassete) . 

ARTIGO 25 

Pretende-se com a alteração 
do artigo explicitar que o 
serviço de sobreaviso poderá 
também ocorrer fora da base 
domiciliar. O parágrafo 1~ 
procyr~ corrigir falha cons
tante do parágrafo 2ll da reda-
ção original, explicitando 
quais os limites de trabalho 
dos tripulantes da Avia_ção Ge
ral, mantendo-se, entretanto, 
a flexibilidade operac.i"onal, 
confirmando-se a duração nor
mal prevista na CLT. e podendo 
atingir números bastante 
elásticos, de até 60 ou 72 
horas. 

ARTIGO 26 

Substitui-se, por pertinente. 
a_palavra reserva pela expres
sao Serviço de Reserva; faz-se 
a fusão dos parágrafos i 2 e 
2~. estipulando para os tripu
lantes da Aviação Geral até 
oito horas. ao invés de dez 0 
que. além de exagerado, é in
coerente, considerando-se QUe 
a duração da jornada das tri
pulações simples é de onze 
horas. 

Cria-se o parágrafo 3~ com 0 
objetivo de que. finalmente, 
sejam definidas as condições 
para Serviço de Reserva maior 
de três horas. o que, até ho
je, com seis anos de vigência 
da Regulamentação. ainda não 
ocorreu. 

ARTIGO 27 

A modificação pretendida diz 
respeito à necessária precisão 
na terminologia legal, 
evitando-se, com isto. inter
pretações não condizentes com 
a intenção do legislador. As
sim, substitui-se a expressão 
"trabalho real iiado" por 11 lap
so de tempo decorrido''. mais 
adequada à conceituação de 
viagem. uma vez que as jorna
das de trabalho podem ser 
constituídas de horas de vôo. 
de serviço de rese~va, de ser
viço de sobreaviso e. também. 
de intervalos de repouso. 

O acréscimo da expressão 
"para fim de pernoite ou 
folga• também é importante, na 
medida em que este fato deter
mina o término da viagem. 

No § 2~ também busca-se.a 
clareza do texto 1 ega 1 • 
trocando-se "vôos" por "etapas 
de vôo", evitando-se, desta 
forma, confundir "võo" com 
"viagem". 

ARTIGO 30 

Corrige-se lapso do texto o
riginal, generalizando para 
todos os aeronautas os mesmos 
limites proporc~onais de tempo 
de vôo fixados pare os de em
presas de transporte aéreo 
regular. 

ARTIGO 33 

A acomodação individual dos 
aeronautas, quando fora de sua 
base contratual, já encontra, 
desde 1985, aceitação das em
presas, através de acordo ce
lebrado junto ao Tribunal su~ 
perior do Trabalho. Propõe-se, 
desta forma, que tal norma 
passe a constar expressamente 
da legislação. 

No § 1~ procura-se ampliar a 
todos os empregadores da Avia
ção .. Gera1 o direito de ressar
cir seus tripulantes, ao invés 
de obrigação de propiciar-lhes 

--~~====~~----------------....... 
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diretamente hospedagem 
transporte. 

ARTIGO 37 

e/ou 

O projeto de lei prevê no 
art. 37 e seus parágrafos. 
como configuração da Tolga, o 
uso da expressão 11dia civi 1'' 
que~ tradicionalmente, é con
sagrado como tal, possibili
tando ao aeronauta, como em 
todas as demais profissões ·re
gulamentadas. programar e usu
fruir uru dos mais elementares 
direitos do trabalhador. O as
sunto encontra guarida no pró
pr,io sentido social de higiene 
do trabalho, que deve ser na
turalmente garantido na lei 
especffica de regulamentação 
da pr-of i ssãQ. 

No § 32, tão-somente substi
tui-se a expressão ~no local 
de operação" (que se refere à 
base fixa) por "perfodo fora 
da base domiciliar", tendo em 
vista gue a flexibilidade de 
operaçao de vinte e um dias. 
conforme a nova redação do 
art. 24, foi estendida a toda 
a Aviação Geral, fndependendo 
de base fixa. 

ARTIGO 38 

A alteração proposta permiti
rá ao aeronauta desfrutar de 
número de dias de folga compa
tível com a sua especialfssima 
jornada normal de trabalho que 
atinge 11 horas. na tripulação 
simples; i4 horas, nas tripu
lações compostas e até 20 ho
ras nas tripulações de reveza
mento, ~ermitindo-lhe, assim. 
manter razoável e indispehsá
vel convivência social e 
familiar. 

Ainda no ~ue pertine ao art. 
38, não é demais lembrar que a 
folga semanal remunerada, no 
Brasil, foi conquistada há, 
exatamente. quarenta e sete 
anos, tendo-se hoje, como nor
ma, a "semana inglesa", o uni
versal "week-end", compensando 
o acréscimo de 60/ou/30 a jor
nada comum de 8 horas (e mesmo 
de 6 horas. nas atividades in
salubres, penosas ou perigo
sas), o que permite 'oito fol
gas programadas para grande 
número de atividades. 

Assim, para o aeronauta, jul
gamos justo que, aceito o mí
nimo de oito folgas mensais. 
seja prevista a média de onze 
folgas no trimestre civil, 
como· forma de compensação ao 
trabalho indistinto, de dia ou 
à noite, e, principalmente, ao 
constante afastamento do lar. 

ARTIGO 39 

Corrige-se, ainda. lapso da 
redação or·iginal da lei, uma 
vez que, por definição, a fol
ga deve ser desfrutada exclu
sivamente na base domiciliar: 

por ocasião da rea.li zação de 
cursos, por motivos óbvios, 
deve haver um intervalo de re
pouso, daf a emenda. 

ARTIGO 47 a 50 

Relativamente ao art,. 47. há 
que se considerar que o perío
do de fêrias de somente trinta 
dias - para os que exercem a
tividaQes que exijam tantos 
dias seguidos de afa$tamento 
do lar. como a dos aeronautas 
- está a merecer novo crité
rio. 

Em relação aos parâmetros eu
ropeus. por exemplo. nas mes
mas cohdições de trabalho. e 
ainda 1evando em conta que os 
aeronautas brasileiros não 
desfrutam de licença-prêmio (o 
que co~responderia a dezoito 
dias de licença por ano), 
fixamo-nos àm formula bastante 
razoável, implicando em que 
cada ano de vida - e, portan
to, a cada ano de profissão, 
como compensação do desgaste 
por ela produz1do - teremos um 
acréscimo de dias de fé~ias 
como segue: 

Se partirmos do pressuposto 
de que o exercício da pro~is
são começa aos vinte e um anos 
de idade, teremos, após cinco 
anos. mais três dias de fé
rias; após dez anos de profis
são. mais oito dias; ao final 
de dezassete anos em diante de 
profissão, mais quinze dias de 
férias; como se vê, uma grada
ção bastante eQUilibrada. 

No art. '48, prevê-se o gozo 
de férias dentro de cada ano 
civil, de forma a evitar-se a 
perda de sua finalidade, como 
ocorre hoje com a sua conces
são, praticamente a cada 18 e 
até a cada 24 meses~ na verda
de deixando de serem "anuais". 

No art. 49, além de corrigir 
outro lapso, inserindo-se a 
expressão "de igual função" 
(de mesmo equipamento). 
propõe-se a ordenação das fé
rias dentro de previsão 
razoável, tanto para o empre
gador como para o empregado. 

Finalmente, ·no art. 50, as 
modificações estabelecidas nos 
§§ i~ e~~ tem a finalidade de 
impedir o desv1rtuamento das 
férias. 'O que tem ocorrido, 
conforme já apurado pela Fis
calização do Trabalho; o§ 3 2 

tem, a1nda, o objetivo de pre
servar o sentido social das 
férias - que pertencem também 
à família do trabalhado~ , 
não sendo crivel penalizá-lo 
duplamente, pois, no caso de 
eventuais faltas, _existem. san
ções específicas. desde a ad
vertência, suspensão e descon
tos até a repercussão na ca~
reira, com a perda de pontos 
para promoção; o § 4~. tem o 
objetivo de atualizar o tripu-
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lante às normas e regulamen
tos, uma medida de cautela. no 
interesse da segurança; final
mente,· o § 5.2 1 tem o mesmo 
sentido do § s~ 

ARTIGO 51 

No artigo supracitado preten
de-se alterar o interstício 
entre transferências provisó
rias~ ampliando-o de seis me
ses para um ano, de sorte a 
impedir transtornos freqOentes 
à vida ~ami1iar. Por outro la
do, fixa-se prazo razoável 
para ~ue o empregador forneça 
transporte aos familiares e 
bagagem ao empregado transfe
rido definitivamente. 

O pro~eto evita, ainda, qual
quer d1scrtminação nos crité
rios de transferência quando, 
através de fórmula bastante 
prática e aberta. permite a 
manifestação de ,todos, contri
buindo para a manutenção de 
clima saudável de trabalho. 

ARTIGO 54 

Propõe-se a supressão, pois o 
texto não é claro, sendo que o 
uso correto da expressão 
"Aviação Geral", na nova reda
ção dos arts. 21 e 24, preen
che de forma explfcita o que 
pretende a regulamentação. 

Estas, eminentes pares, as 
razões que nos levaram a apre
sentar o presente projeto de 
lei, consubstanciando suges
tões o~erecidas pela Confede
ração Nacional dos Trabalhado
res em Transportes Marítimos, 
Aéreos e Fluviais, devendo o 
Congresso Nacional estar à 
frente dos acontecimentos, 
propondo medidas preventivas 
adequadas. pelo que esperamos 
apoio à nossa proposição~ a 
partir do seu aperfe1çoamento. 

O propósito maior foi o de 
encontrar soluções corretas, 
buscando, a par da flexibili
dade operacional, a maior se
gurança de vôo. 

Sala das Sessões, 30 de outu-
bro de 1990. Senad?r Márcio 
Lacerda~ 

LEGISLAÇÃO c)'TADA 

LEI N~·/.183. 
DE 5 DE ABRIL DE 1984 

Regula o exerclclo da 
proflssão de aeronauta e dá 
outras providências·. 

Art. 2i. A duração da jornada 
de trabalho do aeronauta será 
de: 
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a) 11 (onze) horas, se inte-
grante de uma tripulação mini
ma ou simples: 

b) 14 (quatorze) horas, se 
integrante de uma tripulação 
composta; e 

c) 20 (vinte) horas. se inte
grante de uma tripulação de 
revezamento. 

§ 1R Nos vOos de empresa de 
tãxi aéreo, de serviços espe
c1a11zados, de transporte aé
reo regional ou em võos inter
nacionais regionais de empre
sas de transporte aéreo regu
lar realizados por tripulação 
simples, se houver interrupção 
programada da viagem por mais 
4 (quatro) horas consecutivas, 
e for proporcionado pelo em
pregador acomodações adequadas 
para repouso dOs tripulantes, 
a jornada terá a duração a
crescida da metade do tempo de 
interrupção, mantendo-se inal
terados os limites prescritos 
na alínea aa" do art. 29 desta 
lei. 

§ 2.A. Nas 
cópteros a 
a duração 
(uma) hora 
sivamente 
manutenção. 

operaç6es com he1i
jornada poderá ter 
acrescida de até 1 

para atender exclu
a trabalhos de 

"Art. 23. A duração do traba
lho do aeronauta, computados 
os tempos de voo, de serviço 
em terra durante a viagem, de 
reserva e de 1/3. (um terço) do 
sobreaviso, assim como o tempo 
do deslocamento, como tripu
lante extra, para assumir võo 
ou retornar a base após o vôo 
e os tempos de adestramento em 
simulador) não excederá a 60 
(sessenta horas semanais e 
176 (cento e setenta e seis) 
horas mensaiS. 

§ 1~ O limite semanal estabe
lecido neste artigo não se a
plica ao aeronauta que e~iver 
sob o regime estabelecido no 
art. 24 desta lei. 

§ 2~ O tempo gasto no trans
porte terr~stre entre o local 
de repouso ou da apresentação, 
e vice-versa. ainda ·que em 
condução fornecida pela empre
sa, na base do aeronauta ou 
fora dela. não será computado 
como de trabalho para fins 
desta lei. 

Art. 24. Para o aeronauta 
pertencente a empresa de táxi 
aéreo ou serviços especializa
dos. o período máximo de tra
balho consecutivo será de 21 
(vinte e um) dias. contados do 
dia de salda do aeronauta de 
sua base contratual até o dia 
do regresso à mesma, observado 
o disposto do art. 34 desta 
lei. 
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Parágrafo único. O período 
consecutivo de trabalho. no 
,1 oca 1 de operação. não poderá 
eXceder a 17 (dezassete) dias. 

SEÇÃO III 

Do Sobreavl so e Reserva 

Art. 25. Sobreaviso é o pe
ríodo de tempo não excedente a 
12 (doze) horas, em que o ae
ronauta permanece em local de 
sua escolha, à disposição do 
empregador, devendo apresen
tar-se no aeroporto ou outro 
local determinado. até 90 
(noventa) minutos após receber 
comunicação para o início de 
nova tarefa. 

§ 1A O número de sobreavisos 
QUe o aeronauta poderá concor
rer não deverá exceder a 2 
(dois) semanais ou 8 (oito) 
mensais. 

§ 2~ O número de sobreavisos 
estabelecidos no parágrafo an
terior nao se aplica aos aero
nautas de empr.esas de táxi aé
reo ou serviço e~pecializado. 

Art. 26. Reserva é o periodo 
de tempo em que o aeronauta 
permanece, por determinação do 
empregador, em local de traba
lho à sua disposição. 

§ 1~ O perfodo de reserva 
para aeronaut.as de empresas ge 
transporte aéreo regular nao 
excederá de S.(seis) horas. 

§ 2A O Perfodo de reserva 
para aeronautas de empresas de 
tá"xi aéreo ou de serviços es
pecia1.tzados não excederá de 
10 (dez) horas. 

§ 3A Prevista a reserva, por 
prazo superior a 3 (três) ho
ras. o empregador deverá asse
gurar ao aeronauta acomodações 
adequadas para o seu descanso~ 

SEÇÃO IV 

Das Viagens 

Art. 27. Viagem é o trabalho 
realizado pe1o t~ipulante, 
contado desde a sa1da de sua 
base até o regresso à mesma. 

§ iA Uma viagem pode compre
ender uma ou mais jornadas. 

§ 2~ É facultado ao emprega
dor fazer com que o tripulante 
cumpra uma combinação de vôos, 
passando por sua base~ sem ser 
dispensado do serviço, desde 
que obedeça à programação pré
via, observadas'as limitações 
estabelecidas nesta 1e1. 

§ 3~ ~ode o empregador exigir 
do tripulante uma complementa
ção de vôo para atender à rea
lização ou a conclusão de ser
viços i nadi ávei s ,· sem trazer 
prejuízo da sua programação 

subseqQente, respeitadas as 
demais disposições desta lei. 

. ............................. ~. 
Art. 30. Os limites de tempo 

de vôo do tripulante não pode
rão exceder em cada mês, tri
mestre ou ano, respectivamen-
te: · 

a) em aviões convencionais: 
100 - 270 - 1000 horas; 

b) em aviões turbo hé11ce: 
100- 255- 935 horas; 

c) em aviões a jato: 85 230 
- 850 horas; e 

d) em helicópteros: 90 260 
- 960 horas. 

§ ·1 ~ Quando o aeronauta tri
pular diferentes tipos de ae
ronaves será observado o menor 
1 imite. 

§ 2~ Os limites de tempo de 
võo para aeronautas de empre
sas de transporte aéreo regu
lar, em espaço inferior a 30 
(trinta) dias serão proporcio
nais ao limite mensal mais 10 
(dez) horas. 

Art. 33. São assegurados aO 
tripulante, fora de sua base 
domiciliar. acomodações para 
seu repouso~ transporte· ou 
ressarcimento deste, entre o 
aeroporto e o local de ·repouso 
e vice-versa. 

§ 1~ o previsto neste artigo 
não será aplicado ao aeronauta 
de empresas de táxi aéreo ou 
de serviços especializados 
quando o custeio do transporte 
e hospedagem. ou somente esta, 
for por elas ressarcido. 

§ 2~ Quando não houver dispo
nibilidade de transporte ao 
término da jornada, o período 
de repouso será computado a 
partir da colocação do mesmo à 
disposição da tr1pulação. 

SEÇÃO VII 

Da folga Periódica 

Art. 37. Folga é o período de 
tempo não inferior a 24 (vinte 
e quatro) horas consecutivas 
em que o·-~eronauta, em sua 
base contratual. sem prejuízo 
de remuneração. está desobri
gado de qualquer atividade re
lacionada com seu trabalho. 

§ 1~ -A folga deverá o~or
rer. no máximo, após o 6A 
(sexto) período consecutivo de 
até 24 (vinte e quatro) horas 
à disposição do empregador, 
contado a part1r da sua apre
sentação, observados os limi-
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tes estabelecidos nos arts. 21 
e 34 d,!asta lef. 

§ 2~ No caso de vôos interna
cionais de longo curso, que 
não tenham sido previamente 
progr_amados. o 1 i mi te previsto 
no parágrafo anterior pdderá 
ser ampliado de 2~ (vinte e 
quatro) horas. ficando o em
pregador obrigado 1 a conceder 
ao tripulante J mais 48 
(quarente e oito) horas de 
folga além das previstas no 
art. 34 desta lei. 

§ · 3~ A folga do tripulante 
que estiver sob o regime esta
belecido no art. 24 desta lei 
será igual ao período despen
dido no local da operação, me
nos 2 (dois) dias. 

Art. 38. o número de 
não será inferior a a 
perfodos de 24 (vinte 
tro) horas por mês. 

folgas 
(oito) 
e qua-

§ 1~ Do número de folgas es
tipulado neste artigo, serão 
conced1dos dois per1odos con
cecutivos de 24 (vinte e qua
~ro) horas devendo pelo menos 
um destes incluir um sábado ou 
um domingo. · 

§ 2k A folga só terá infcio 
apôs a conclusão do repouso da 
jornada. 

Art. 39 Quando o tripulante 
for designado para curso fora 
da base, sua folQa poderá ser 
gozada nesse local ,'devendo a 
empresa assegurar, no regres
so, uma licença remunerada de 
1 (umj dia para cada 15 
(auinze dfas fora da base. 

Parágrafo único. A licença 
remune'rada não deverá coinci
dir com sábado, dominso ou fe
riado. se a permanencia do 
tripulante fora da base for 
superior a 30 (trinta) dias. 

SEÇÃO V 

Das Férias 

Art. 47. As férias anuais do 
aeronauta serão de 30 (trinta) 
dias. 

Art. 48. A concessão de fé
rias será participada ao aero
nauta. por escrito, com a an
tecedência mfnima de 30 
(trinta) dias~ devendo o em
pregado assinar a respectiva 
notificação. 

Art. 49. A empresa manterá 
atualizado um quadro de con
cessão de férias, devendo é
xistlr um rodízio entre os 
tripulantes _ do mesmo equipa
mento quando, houver concessão 
nos meses de janeiro. feverei
ro, julho e dezembro. 

Art. 50. Ressalvados os casos 
de rescisão de contrato~ as 
Térias não poderão se conver
ter em abono pecuniário. 

CAPÍTULO IV 

Das Transferências 
Art. 51. Para efeito de 

transferência, provisória ou 
permanente, considera-se base 
do aeronauta a localidade onde 
o mesmo está obrigado a pres
tar serviços e na qual deverá 
ter domicílio. 

§ 1k Entende-se como: 

a) transferência provisória, 
o deslocamento do aeronauta de 
sua base, por Período minimo 
de 30 (trinta) dias e não su
perior a 120 (cento e vinte) 
dias. para prestação de servi
ços temporários, sem mudança 
de domicilio, à qual retorne 
tão logo cesse a incumbência 
que lhe foi cometido: e 

b) transferência permanente, 
o deslocamento do aeronauta de 
sua base. por período superior 
a 120 (cento e vinte) dfas, 
com mudança de domicilio. 

§ 2~ Após cada transferência 
provisória o aeronauta deverá 
permanecer na sua base pelo 
menos 180 (cento e o i tent'a) 
dias. 

§ 3~ o interstício entre 
transferências permanentes 
será. de 2 (dois) anos. 

~ 4k Na transferência provi
seria serão assegurados ao ae
ronauta acomodaçóes, a1imenta
ção e transporte a serviço e, 
ainda, transporte aéreo de ida 
e volta, e no regresso uma li
cença remunerada de 2 (dois) 
dias para o primeiro mês, mais 
i (um) dia para cada mês ou 
fração subseqOente, sendo que 
no mínimo 2 (dois) dias não 

:.:aeVEfrão coincidir com o 
sábado, domingo ou feriado. 

§ 5A Na transferência perma
nente serão assegurados ao ae
ronauta pela empresa: 

a) uma ajuda de custo, para 
fazer face às despesas de ins
talação na nova base, não' in
ferior a quatro vezes o valor 
do salário mensal, calculado o 
sa1ár1o variável por sua taxa 
atual multiplicada pela média 
do correspondente trabalho, em 
horas ou QUilómetros de vôo, 
nos últimos 12 (doze) meses; 

b) o transporte aéreo para si 
e seus dependent~s; 

c) a translação da respectiva 
bagagem; e 

d) uma dispensa de qualquer 
atividade relacionada com o 
trabalho pelo período de 8 
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(oito) dias. a ser fixado por 
sua opção. com aviso prévio de 
8 (oito) dias? à empresa, den
tro dos 60 (sessenta) dias se
guintes à sua cheg~da à nova 
base. 

§ 6~ Na ~erma que dispuser o 
regulamento desta 1ei, poderá 
ser a transferência provisória 
transformada em transferência 
permanente. 

Art. 54. os tripulantes das 
aeronave$ das categorias admi
nistrativa e·pr1vada de indós
tria e comércio ficam equipa
rados. para os efeitos desta 
lei. aos de aeronaves empreQa
das em serviços de taxi 
aéreo. 

(À Comissão de Assuntos 
Socfois - decisão te~mina
ttva.) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa)- o projeto lido será 
pub1icado e remetido à comis
são competente.. (Pausa. ) 

Sobre a mesa. requerimentos 
que serão lidos pelo sr. 1k 
Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
Ng 383, DE 1990 

Excelentíssimo Senhor 

Senador Nelson Carneiro 

00. Presidente do 

Senado Federal 

com base no art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno desta 
Casa. requeiro que o Senado 
Federal, através de sua Mesa 
Dlretora. solicite ao Presi
dente do Supremo Tribunal Fe
deral as seguintes informa
ções: 

a) se algum Ministro daquela 
Corte se pronunciou favoravel-, 
mente à aquisição do imóvel 
funcional que ocupa. nos ter
mos e prazo do art. 1~. § 2~. 
inciso IV. da Medida Provisó
ria n~ 149, de 15 de março de 
1990. convertida na Le1 n~ 
8~025, de 12 de abril de 
19.90; . 

b) se positiva a primeira 
resposta. quais os ministros 
~Que se manifestaram pela aqui
sição do imóvel e em que data 
protocolaram documento neste 
sentido; 

c) qual a situação atual do 
procedimento administrativo 
para a alienação dos imóveis 
funcionais os ministros que 
optaram pela aqu1sição; 
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d) se já· foi dado cump'r1mento 
ao art. 39 do Decreto , n.~:~. 
99.266, de 28-5-1990, e, no 
caso positivo? em que termos. 

Requeiro, ainda, que, junta
mente com as informações soli
c'i tadas, . o Supremo .Tribuna 1 
Federal forneça cópia dos do
cumentps pratocolados· com a 
opção a que se refere o 
item a deste requerimento. 

Sala ·das Sessões, 30 .de outu-
bro de 1·990. - ·senador .José 
Paulo ,Blscl. 

(À Comissão Di~eto~a.) 

REQUERIMENTO 
NQ 384, OE 1990 

ExcelentísSimO Senhor 

Senador Nelson Carnei.ro 

00. Presidente do 

seriado" Federa 1 

com base no art. '216. inciso 
I, do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro que o Senado 
Federal, através de sua Mesa 
Diretora, so1.1ci.te ao 
Procur~dor-Geral da República 
as seguintes informações: 

a) se entre o Procurador
Gera 1 da RepúbJ i ca, os 
SubProcuradores-Gerais do Mi
nistério Público· Federal, do 
Trabalho.e Militar houve algum 
pronunciamento favorável à a
quisição de imóve1 funcional, 
nos termos e prazo do art. 1~. 
§ 2.st. inciso IV, da Medida 
Provisória n.st 149, de 15 de 
marçoA..de 1990, e;o.nvertida na 
Le1 n 8.025, de 12 de abril 
de 1990; 

b) se positiva· a primeira 
resposta, quais as entidades 
que se manifestaram pela aqui
sição do imóvel e em que data 
protocolaram documento neste 
sentiOo; 

c) qual a situação atua1 do 
procedimento administrativo 
para· a alienação dos imóveis 
funcionais às autori_dades que 
op~aram pela aquisição; 

d) se já foi dado cumprimento 
ao art. 39 do Decreto n.st 
99.266, de 28-5~1990, e, no 
caso positivo, em que termos. 

Requeiro, ainda, que junta
mente com as informações soli
citadas o Procurador-Geral da 
Repúb1ica forneça cópia dos 
doçumentos protocolados com a 
opção' a que se refere o 
item a deste requerimento. 

Sala das Sessões, 30 de outu-
bro de 1990. Senador Uosé 
Paulo Bisol. 

(À Comfssão Di~etora.) 
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REQUERIMENTO 
NQ 385, DE 1990 

Excelentíssimo Senhor 

Senador Nelson Carneiro 

DO. Presidente dO. 

Senado Federa 1 

Com base no art. 216, inciso 
I. do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro que o Senado 
Federal, através de sua Mesa 
Diretora, solicite ao Presi
dente de cada um dos Tr·i buna 1 s 
Superiores. (Superior Tribunal 
de Justiça. Tribunal Superior 
do Trabalho, Tribunal Superior 
Eleitoral e Superior Tribunal 
Militar) as seguintes informa
ções: 

a) se algum Ministro daquela 
Corte se pronunciou favoravel
mente à aquisição do imóvel 
funcional que ocupa, nos ter
mos e prazo do art. 1~. § 2~. 
inciso IV. da Medida Provisõ
ria n~ 149. de 15 de março de 
1990. convertida na Lei n~ 
8.025. de 12 de abril de 
1990; 

b) se positiva a primeira 
resposta, quais os Ministros 
que se manifestaram pela aqui
sição do imóvel e em que data 
protoco1aram documento neste 
sentido; 

c) qual a situação atual do 
procedimento administrativo 
para a alienação dos imóveis 
funcionais aos Ministros que 
optaram pela aquisição; 

d) se já foi dado cumprimento 
ao art. 39 do Decreto n~ 
99.266, de 28-5-1990. e, no 
caso positivo, em que termos. 

Requeiro, ainda, que, junta
mente com as informações soli
citadas. os Tribuna1s Federal 
forneçam cópia dos documentos 
protocolados com a opção a que 
se refere o item a deste 
requerimento. 

Sala das Sessões, 30 de outu-
bro de 1990. Senador ~osé 
Paulo Bisol. 

(À Comfssão Df~etoT"a.) 

REQUERIMENTO 
NQ 386, DE 1990 

Excelentíssimo Senhor 

SenadOr- Nel son carneiro 

DD. Presidente do 

Senado Federal 

Com base no art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro que o Senado 
Federal, através de sua Mesa 
Diretora, solicite ao Presi
dente do Tribunal de contas da 

União as seguintes 1nforma
ções: 

a) se algum Ministro daquele 
Tribunal se pronunciou favora
velmente à aquisição de imóvel 
funcionaly que ocupa, nos ter
mos e prazo do art. 1~. § 2~. 
inciso IV. da Medida Provisó
ria n~ 149, de 15 de março de 
1990, convertida na Lei n~ 
8.025, de 12 ·de abril de 
1990; 

b) se positiva a primeira 
~sposta, quais os ministros 
que se manifestaram pela aqui
sição de imóvel e em que data, 
protocolaram documento neste 
sentido; 

c) qual a situação atual do 
procedimento administrativo 
para a alienação dos imóveis 
funcionais os ministros que 
optaram pela aquisição; 

d) se já foi dado cumprimento 
ao art. 39 do Decreto n~ 
99.266, de 28-5-1990, e. no 
caso positivo, em que termos. 

Requeiro. ainda, que, junta
mente com as informações soli
citadas. o Tribunal de Contas 
da União forneça cõpia dos do
cumentos protocolados com a 
opção a que se refere o 
item a deste requerimento. 

Sala das Sessões, 30 de outu-
bro de 1990. Senador Uosé 
Paulo Btsol. 

(À Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO 
NO 387, DE 1990 

Excelentfssimo Senhor 

Senador Nelson Carneiro 

DO. Presidente do 

Senado Federal 

Com base no art. 216, inciso 
I. do Regimento Interno desta 
Casa. requeiro que o senado 
Federal. através de sua Mesa 
Diretora, solicite ao 
Procurador-Gera1 do Tribunal 
de Contas da União as seguin
tes informaçõ~~: 

a) se manifestou a intenção 
de adquirir o imóvel funcional 
que ocupa, nos termos e prazo 
do art. 1.2., § 2~. inciso IV. 
da Medida Provisória nR. 149, 
de 15 de março de 1990, con
vert-i da em Lei n,Q.· a. 025, de 12 
de abril de 1990; 

b) se positiva a resposta, 
qual a data e em protocolou 
documento neste sentido; 

c) qual a situação atual do 
proced1mento administrativo 
para a alienação daquele 
imóvel. 
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Requeiro. ainda. que junta
mente com as informações soli
citadas o Procurador Geral do 
Tribunal de Contas da União 
forneça cópia dos documentos 
protocolados com a opção a que, 
se refere o item a deste 
requerimento. 

Sala das Sessões. 30 de outu-
bro de 1990. Senador ~osé 
Paulo Bisol. 

(À Comissão Dfretara.) 

O SR. 
Sousa) -
dos vão 
(Pausa.) 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Os requerimentos 11-
ao exame da Mesa. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDE - EA. 
Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente. 
Srs. Senadores. a questão da 
privatização e desestatização 
da economia brasileira é um 
dos temas mais importantes em 
nosso Pafs. nos dias de hoje. 
Desde o começo da década de 
80, denominada 11 a década do 
atraso". 11 a década perdida", 
ela passou a fazer parte de· 
nossos debates políticos e, no 
atual Governo tornou-se 
prioridade. 

A rapidez com que o Governo 
Federal começou a implantar o 
Programa Nacional de Oesesta
tização é verdadeiramente pre
ocupante~ Sr. Presidente e 
srs~ Senadores. pois a concre
tização de um programa de tal 
envergadura é uma iniciativa 
que exige, sobretudo, muita 
reflexão e cautela para não 
dar margem a incertezas capa
zes de comprometer não s6 sua 
credibilidade, mas também o 
patrimônio público brasileiro. 

Por isso, creio ser oportuno 
abordar uma questão polêmica e 
relevante como essa, na tribu
na desta Casa, para que juntos 
possamos refletir mais longa
mente sobre ela. 

A História nos ensina que as 
crises mundiais e os períodos 
de saudável expansão econômica 
dos países capitalistas expli
cam as fases de privatização 
ou estatização, em ondas 
cíclicas. 

Em nosso sécu 1 o·, Sr. Presi
dente. predominou, por longo 
tempo, o ciclo do welfare 
state, o do Estado protetor. 
Sem dúvida, o intervencionismo 
estatal, baseado na teoria do 
economista John Maynard Key
nes, propiciou um importante 
avanço no perfodo compreendido 
entre 1945 e os·pr,1meiros anos 
da década de 70. Essa política 
económica. que produziu, em 40 
anos, um crescimento nunca 

visto, fundamentava-se na in
tervenção do setor público, 
com o objetivo de superar as 
crises e proporcionar cresci
mento econõmi co .• 

A idéia de que o Estado é o 
motor do desenvolvimento tem 
raizes históricas e, nos últi
mos 30 anos, foi reforçada até 
mesmo pelos programas desen
volvidos pela Organização das 
Nações Unidas. As grandes mu
danças económicas nunca ocor
reram à margem da ação do 
governo. 

No Brasil, a partir do segun
do governo do Presidente Getú
lio Vargas ,. tornou-se cada vez 
mais importante o papel do Es
tado na economia do País e 
essa tendéncia se manteve até 
o final da década de 70. 

Se fizermos uma breve retros
pectiva. Sr. Presidente. veri
ficaremos que a intervenção 
estatal em nosso País se deu 
principalmente por falta de 
capital privado para investi
mento em alguns setores da e
conomia que demandavam grandes 
inversões de recursos. já que 
eram investimentos de capital 
intensivo. Assim, grande parte 
das empresas estatais brasi
leiras foram criadas porque o 
Estado, devido à falta de re
cursos privados. era o único 
setor com capacidade de reali
zar os grandes investimentos 
exigidos. 

Graças a eles. Srs. Senado
res. o Brasil foi capaz de 1m
plantar, em menos tempo, o 
maior processo de substituição 
de importações deste século. 
conseguindo construir o maior 
parque industrial do Terceiro 
Mundo. Em apenas três décadas, 
nosso País, possuindo uma es
trutura industrial diversifi
cada e heterogênea; passou a 
produzir quase todos os bens 
de consumo duráveis de que 
necessitava. 

É bem verdade que o cresci
mento da participação do Esta
do na atividade económica e na 
proliferação de empresas esta
tais ocorreu de maneira pouco 
objetiva e que muitas dessas 
empresas foram mal estrutura
das. mal dimensionadas. Porém, 
Sr. Presidente, é inegável que 
o resultado foi positivo. O 
ingresso de recursos externos 
para o nosso desenvolvimento 
foi muito maior em função do 
papel determinante desempenha
do pelo Estado na implantação 
da infra-estrutura e na moder
nização da indústria de base 
no País. 

Até o início da década de 70, 
os investimentps públicos no 
setor produti~o da economia 
serviram para a1avancar nosso 
desenvolvimento, com a criação 
de empresas do porte da 
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Petrobrás. da Eletrobrás~ da 
Companhia Siderúrgica Nacio
nal, da Telebrás e de tantas 
outras. 

Entretanto. em 1973, o àumen
to dos preços do pet~óleo a
tingiu duramente a economia 
mundial e transformou por com
pleto o sistema e as relações 
então existentes. os paises 
que tiveram a sensibilidade de 
perceber essa mudança passa
ram. a partir de 1975~ a bus
car maior e~icácia e maior 
competitividade dentro das 
1nter-re1ações econômicas e 
começaram a redefinir o papel 
do Estado. 

O Brasilt porém, não alterou 
sua estrate~ia de desenvolvi
mento e fol pego de surpresa~ 
na virada da década de ao~ 
pelo segundo choque do eetró
leo e pela brutal elevaçao das 
taxas de juro no mercado 
internacional. 

A partir de então. 
acentuaram-se os problemas. o 
Pafs deixou de receber novos 
recursos externos que, durante 
15 anos. foram de cerca de US$ 
8 bilhões anuais. O Estado 
brasileiro. embora sem condi
ções de continuar a investir, 
manteve sua polftica de sub
venção para evitar a elevação 
dos preços finais. deixando de 
promover o desenvolvimento e
conómico paralelamente às re
formas sociais. Com isso, Srs. 
Senadores. o Brasil perdeu o 
pouco de eficiência que havia 
alcançado nesse camPo, nas dé
cad8s de 60 e 70, e viu seus 
setores sociais entrarem em 
colapso. 

Nos anos 80, como sabemos. o 
sucateamento da infra
estrutura brasileira tornou-se 
triste realidade. Nossas rodo
vias. nosso setor elétrico. 
nosso setor siderúrgico, nos
sas telecomunicações sofreram 
drásticos cortes de 
investimento. Quando os juros 
internacionais. que oscilavam 
entre 10 e 12% ao ano, pularam 
para 20% ao ano, os cronogra
mas financeiros das empresas 
estatais naufragaram por com
pleto, tornando frágeis não só 
suas próprias finanças mas 
também as contas púb 1 f c as em 
geral. 

A partir da{, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, as empresas 
públicas, que ajudaram a fazer 
do Pais uma nação moderna. 
passaram a ser responsabiliza
das por uma série de malefí-· 
cios económicos. Em torno de
las, criou-se uma imagem de 
ineficiência, de empreguismo. 
de prejuízos crónicos. Empre
sas que geraram nossa riqueza 
passaram a ser apontadas como 
vilãs das crises nacionais, 
esquecendo-se que elas repre
sentam um património 

' .j 
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considerável, encravado no co
ração da economia brasileira, 
que só graças aos investimen
tos do Estado foi possfvel 
constNJir. 

o sociólogo Herbert de Souza. 
em seu artigo "Como mater uma 
estatal", publicado na Folha 
de S. Paulo, disse que Mquando 
as estatais servem ao capita
lismo, elas são criadas. de
senvolvidas. prestigiadas. 
louvadas e promovidas. Quando 
o conjunto da sociedade pode 
tirar proveito delas. ou elas 
não servem mais e até competem 
com certos setores capitalis
tas. a coisa vira e as campa
nhas antiestata1s prosperam. 
Passa-se, então, a pregar a 
privatização da economia como 
a única solução para os pro
blemas do Pais. 

Porém, Sr. Pres1den~e e Srs. 
Senadores, pode tratar-se de 
uma solução extremamente 
simplista. Sempre que urna cul
tura se encontra sob grande 
tensão~ como a nossa atuelrnen
te, ha uma forte tendência 
para se mudar o status 
QUO, acreditando-se que quanto 
mais radical e QUanto maior 
fo~ e mudança melhor será. 
Esquece-se, entretanto, que 
toda mudança tem um custo e 
QUe quanto maior ela for, mai
or ele será. 

Tendo consciência do caráter 
cielico e transitório das fa
ses de estatizaçãO e de priva
tização ao longo do tempo, 
preocupa-me. sr. Presidente. 
srs. senadores. a importância 
exagerada que o Presidente 
Fernando Collor vem dando à 
desestatização e~ seu governo. 
ao afirmar que é ·imperativo 
privatizar a economia e des
privatizar o Estado 
brasileiro. 

Para o Professor John Dona
hue, da Universidade de Har
vard. autor do bet-seller NA 
Decisão de Pr-ivatizacão 11

, é 
uma insensate2 ir- par-a a pri
vatização com ênfase 
exagerada. Numa entrevista 
concedida à revista Veja, ele 
afirmou que 11 a atual onda de 
privatização é. acima de tudo. 
uma respos~a ao pânico 
financeiroN, o governo. ao a
char que reduzirá os seus cus
tos através da privatização, 
esquece-se de que a eficiência 
de uma empresa não é determi
nada por seu controle 
acionário e. sim, por sua ad
ministração. esquece-se de que 
o essencial não é a privatiza
ção~ mas a competitividade da 
empresa. 

A desestatização em si não é 
um processo mágico de transfe
rênci~ do setor público ao se
ter privativo. Os qraves pro
blemas conjuntura1s internos 
do País continuarão a existir. 
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pois a privatização não resu1-
ta inevitavelmente na redução 
do déficit púbHco. como se 
costuma apregoar. Praticamente 
em nenhum dos países em que 
esse processo se ·verificou, as 
empresas deixaram o setor pú
blico de forma rápida e finan
ceiramente compensadora. a 
curto prazo. Exemplo de que a 
pr1vat1zação feita com o obje
tiv'o de reduzir o déficit pú
blico é uma política que não 
funciona, pode facilmente ser 
apontado; A experiência espa
nhola está af para demonstrar 
que ~ode ocorrer até mesmo o 
contrário. Na Espanha, a pri
vatização, num primeiro momen
to. representou um grande peso 
para o Estado. 

Assim_ por que não tornar 8s 
empresas estatais mais efi
cientes ao invés de privati
zar. simultaneamente* um gran
de núMero delas? Por que não 
mudar a politica de gestão das 
empresas públicas. deixando 
que e1as se rejam pelas leis 
do mercado? Por que não extra
polar para o âmbito da empresa 
pública as mesmas condições a 
que estão sujeitas as empresas 
privadas e ver que resultados 
elas apresentam? 

Hoje. proclama-se aos quatro 
ventos que as estatais dão 
prejuízo, mas não se explica 
claramente porque. isso ocorre. 
Poucos têm a franqueza de di
zer. Sr. Presidente, que as 
empresas estatais foram usadas 
para tomar empréstimos exter
nos para financiar o balanço 
de pagamentos do Pais e que os 
grandes responsáveis pelo co
lapso financeiro delas foram a 
inversão de despesas, a queda 
dos investimentos e o pro
gresssfvo e significativo au
mento das amortizações e en
cargos financeiros que. em 
1988. subiram de 11 para 26%. 

Não resta dúvida. Sr. Presi
dente, srs. Senadores.. que a 
condição de "'estatal" impõe às 
empresas públicas restrições e 
condicionamentos ~ue. embora 
cabíveis. são fatores limita~ 
dores da plena realização de 
suas potencialidades. Seus 
prejuízos devem-se. também, em 
boa parte. à po1ftica de pre
ços praticada pelo Governo e à 
facilidade que elas têm de in
ternalizar todos os seus cus
tos e f8zer com que toda a so
ciedade pague a conta. o Go
verno brasileiro tem se empe
nhado em dificultar a situação 
das estatais talvez para abrir 
mais facilmente caminho à 
privatização. As empresas pú
blicas nacionais sempre foram 
levadas a valorizar priorita
riamente aspectos relativos à 
produção. ao invés de exercer 
uma gestão operacional forte
mente vo1tada para a busca de 
resultados empresariais. 

O melhor exemplo do aue bcabo 
de afi~mar é o das empresas do 
setor siderúrgico. 

A grave situação etua1 da 
Companhia Siderurgica Nac1o
na1L verdadeiro marco da ~un
daçao da indústria pesada bra
sileira. a mais moderna usina 
siderúrgica do Pafs~ por exem
plo, se deve~ em grande parte 
à·· imposição de tari'fas 
subsidiadas~ o escritor e jor
nalista Barbosa Lima Sobrinho. 
em seu artigo NNos domínios da 
imPrevidência", publicado no 
~ornal do Brasil, ~ala de um 

pafs fantástico e paradoxal 
~ue pratica um protecfon1smo 
às avessas, até o ponto de 
produzir aço. como no caso da 
CSN. para vender abaixo do 
custo. pela metade do preço do 
mercado mundial, às multina
cionais instaladas no territó
rio brasileiro. como se fossem 
estatais estrangeiras traba
lhando para os outros e não 
para o Brasil. 

O QUe menos se pensou. nesses 
últimos anos. foi na 1ucrati
vfdade e na produtividade da 
empresa. A .CSN. única 
responsável pela produção de 1 
milhão de toneladas de folha 
de flandres no País. vende seu 
produto a US$ 450 a tonelada 
no mercado interno. enquanto a 
cotação. no mercado externo. é 
deUS$ 1.010. o próprio presi
dente da empresa declarou que 
essa prática estimula as dis
tribuidoras e indústrias a re
venderem para o exterior o aço 
cOmprado a preço artificial
mente baixo. 

A Usiminas. considerada uma 
das mais modernas siderúrgicas 
do mundo. cuJo processo de 
privatização ja está em anda
mento. exibiu. em 1989, um ex
celente resultado financeiro. 
com um lucro lfquido deUS$ 
239 milhões. Em 1990. porém. 
com o Plano Brasil Novo. apre
sentou um prejuízo de US$ 43.8 
milhões, devido a perdas na 
correção monetária do balanço 
por causa da defasagem do BTN 
em relação ao dólar nos preços 
de exportação e Mos volumes de 
produção e vendas. 

No setor petroquimico. o pro
blema repete-se. Uma outra im
P-ortante estatal. a Petrobrás. 
é obrigada pelo Governo a ven
der nafta petroquímica às em
presas privadas a US$ i12 a 
tonelada, quando a cotação do 
produto, no mercado interna
cional, oscila entre 245 e 255 
dólares a tonelada, o que im
plica uma perda de recefta a
nual deUS$ 780 milhões. 

o Governo vem praticando uma 
verdadeira autofagia. Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, com 
a preocupação de debilitar, 
nunca de reforçar. uma empresa 
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brasileira em luta contra os 
trustes internacionais. 

As estatais, enquanto empre
sas. não funcionam como tal. 
Foram utilizadas como inStru
mento de ,polftica econômica 
por diversos governos, e de
pois. acusadas de ineficien
tes, de deficitárias. de cau
sadoras de danos ao Tesouro e 
à economia nacional. 

Os defensores da privatização 
da nossa economia afirmam que 
se o Governo não tr,ans~erir 
parte de suas responsabilida
des para o setor privado 
estará condenando a i'ndústria 
e a sociedade brasileira a te
rem falta de infra-estrutura, 
na década'de so. por falta de 
dinheiro. 

Bem sei que a nossa economia, 
nos últimos anos. encontra-se 
num inegável processo de para
lisação de investimentos que 
precisam ser retomados com ur
gência, sob pena de vermos 
nossa indústria de base 
tornar-se obsoleta, Os pontos 
de estrangulação de nosso 
crescimento são basicàmente 
estruturais. Os investimentos 
que precisam ser realizados no 
momento são de responsabilida
de do setor público e este, 
devido à séria crise que atra
vessa, não tem condições fi
nancelras para investir em a
tividades que precisam de in
cursões vultosas. 

Por isso, quero deixar claro 
que não sou totalmente contra 
a privatização. Reconheço, Sr. 
Presidente~ Srs. Senadores, 
que essa alternativa deve ser 
considerada no momento em que 
se torna urgente debater e de
finir o papel do Estado na e
conomia brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res, reconheço, pois, que a 
decisão polftica de privatizar 
é relevante, mas estou convic
to de que o processo tem de 
ser conduzido com extrema 
precaução. Toda grande mudança 
no papel do Estado exige. pre
liminarmente, uma, definição 
clara das funções que este 
passará a ter. A organização 
da economia e do Estado são 
questões estratéQicas e o uso 
de mecanismos tát1cos equivo
cados pode ser desastroso. 

Claro que não seria sensato 
condenarL aqui nesta tribuna, 
a decisao do Poder executivo 
de retirar-se de setores pro
dutivos que podem ser assumi
dos pela iniciativa privada, 
para poder dedicar-se às ati
vidades que lhe são próprias, 
como educação, saúde. sanea
mento, habitação. seQUrança 
etc. Esses setores ja foram 
suficientemente penalizados e 
a imensa população carente 
deste Pais tem o direito de 

usufruir dos benefícios 
ais_que o Governo·tem_a 
gaçao constitucional 
proporcionar. 

soci
obri

de 

Porém, reconhecer isso não, 
significa ser obrigado a acei
tar a privatização de empresas 
estatais como "a solução" dos 
problemas do Brasil. Ela é, 
apenas, parte da solução. A 
verdadeira solução é fazer com 
que o setor púb1ico funcione e 
seja tão competitivo quanto o 
setor privado ... O Governo não 
pode se de~xar ~t~air apenas 
pelo impacto de curto prazo. 
ao tomar decisões polfticas de 
tal ma·gnitude. 

A po1 ítica de desestatização 
não pode ser meramente fruto 
de uma ansiedade econõmica. E 
preciso que se analisem as 
conseQüências do rompimento 
com toda uma estrutu~a ante
rior. pois é o próprio inte
resse nacional que está· em 
jogo. se a privatização das 
empresas públicas não der cer
to. conseqQências imprevisí
veis e incontroláveis poderão 
sur~ir, em efeito cascata. Uma 
privatização equivocada ou mal 
conduzida fara com que, mais 
dia. menos dia, o empreendi
mento volte às mãos do Estado 
apesar de o Governo considera~ 
o processo irreversfvel. 

É preciso que se faça uma 
p~ivatização sem ónus para o 
bolso do contribuinte, fazendo 
com que a participação efetiva 
do .capital p~ivado incorra em 
risco. A classe .'empresarial 
brasileira, acostumada are
partir seus prejuízos com o 
Tesouro e acumular só para si 
lucros isentos de risco, tem 
de ser, agora. realmente con
vocada a cc-financiar os vul
tosos investimentos imprescin
dfveis à recuperação da infra
estrutura e do crescimento e
conómico do País. 

Não se deve esquecer, como 
diz Ba~bosa Lima Sobrinho, que 
somente aa empresa pública in
corpora as suas realizaÇPes ao 
património do Estado e' não à 
rortuna particular de seus di
retores e ac.i oni stas". 

A economista, i ng 1 esa Ca ther 1-
ne Price recomendou calma aos 
governos que querem privatizar 

_suas empresas, alertando que 
só o estudo detalhado da es
•tratégia de privatização pode 
levar a uma transferencia lu
crativa das campanhias esta
tais ao setor p~ivado. No caso 
brasileiro, ela teme que o se
ter privado, mesmo o informal, 
não consiga absorver os empre
gados demitidos pelo Estado. 
Assim, além dos prejufzos ma
teriais, um processo acelerado 
de privatização poderá levar 
ao agravamento da recessão e 
ao desemprego em massa. com 
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conseqüências desastrosas para 
toda a sociedade brasileira. 

Desde março deste ano, a re
forma do Estado empreendida 
pelo atual Governo transformou 
os funcionários das empresas 
públicas . em verdadeiros bodes 
expiratór1os, como se fossem 
eles os grandes responsáveis 
pela ineficiência e pelos pro
blemas da máquina estatal. Mi
lhares de servidores foram de
mitidos ou colocados em dispo
nibilidade. aleatoriamente. 
sob o questionável pretexto de 
que isso faria com que os cus

. tos diminuissem. 

Com as privatizações, as 
perspectivas de aumento 
considerável do número de de
missões e de agravamento do 
problema do desemp~ego no Pais 
são ainda maiores. 

Alguma coisa tem de ser feita 
para diminuir o impacto social 
dessas medidas. Sr. Presiden
te. Srs. Senadores. Na Espa
nha, por .exemplo. durante o 
processo de privatização, den
tre as cláusulas estabelecidas 
para a venda de empresas pú
blicas, figurava a da manuten
ção do nivel de emprego. 

Parece-me arriscado proceder
se a uma mudança tão importan
te como essa. Sr. Presidente, 
sem a formulação de uma po1f
t i ca transparente de 
desestat1zação. Privatizar não 
é simplesmente um ato de go
verno transferindo empresas, 
transferindo património do po
der público para o setor 
p~i vado .· Todos nós sabemos. 
Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que esse é um processo de 
muito maior amplitude .. As em
presas estatais não podem ser 
vendidas sem se conhecer cla
ramente as vantagens e desvan
ta~ens dessa medida. Claros 
cr1térios de avaliação de ati
vos, a fixação do preço das 
ações, o incentivo à pulveri
zação das ações junto a comu
nidade, tudo isso tem de ser 
determinado para cada empresa. 
caso a caso. ou, se for mais 
conveniente, em bloco. quando 
se tratar ·de uma empresa e 
suas subsidiárias. 

Prejuízos Prováveis, como os 
que foram denunciados pela im
prensa com ~elayão à Petroqui
sa são inadmiss1veis. Não se 
pode permitir que a má condu
ção do processo de privatiza
ção da Petroquisa e das empre
sas de segunda geração pet~o
quimica, nas quais a.Petrobrás 
tem participação acionária, 
signifique perdas patrimoniais 
de cerca de US$ 600 milhões 
para a holding, havendo, além 
disso, o risco de se venderem 
só as empresas consideradas 
boas pelo mercado. 
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Qualquer prejuízo para os co
fres públicos detectado duran
te o processo de privatização 

sem riscos. c papel decisivo 
que, atualmente, é do Estado? 

tem de ser objeto de estudo~· Cresce em alguns setores do 
pormenorizado. o Governo tem a próprio Governo a preocupação 
obrigação de zelar pela inte- com , a possibi 1 idade de um 
gridade operacional, financei- "engarrafamento 11 do processo 
ra e patrimonial de cada em- de desestatização devido ao 
presa para preservar seu valor excessivo número de empresas a 
negocial. Os critérios de ava- serem privatizadas ao mesmo 
1 iação de cada uma delas deve tempo. Nem mesmo a Grã-
1evar em conta as alterações Bretanha. sr. Presidente. Srs. 
no preço de venda de seus pro- Senadores, pafs que obteve os 
dutos quando passarem para a melhores resultados com a de
iniciativa privada e se liber- sestatização, ousou iniciar 
tarem do controle governamen- concomitantemente a privatiza
tal, tão danoso nos últimos ção de tantas empresas. O go
anos. As análises têm de ser verno inglês levou 11 anos 
exaustivas para que a privati- para concluir o processo de 
zação seja feita da forma mais privatização de 14 empresas 
rentável para o Governo, mesmo estatais. 
que isso implique na revisão 
dos processos, já em 
andamento. No caso da Petro
quisa. evitar-sa-ia que as em
presas deficitárias do sistema 
tivessem que ser simplesmente 
liquidadas por falta de inte
resse do setor privado. 

O Sr. Leite Chaves - Permite 
v. exA um aparte? 

O SR. RUY BACELAR - Tem o a
parte o eminente Senador Leite 
Chaves. 

O SR. ~RESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - E dever da Presidên
cia alertar ao nobre orador 
~ue o seu tempo está esgotado 
há 11 minutos. Assim. faria um 
apelo a S. ExA para que abre
viasse suas considerações e 
não concedesse mais apartes. 

o Sr. Leite Chaves - Desisto 
do aparte. nobre Senador Ruy 
Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR - Ag~adeço 
a V. Ex.u. 

Sr~ Presidente, Srs. Senado
res. a tranSferência das ações 
das empresas estatais para o 
controle direto -da sociedade 
precisa ser feita pelo melhor 
preço. Não pode ocorrer uma 
transferência de renda do se
ter público para um determina
do Qrupo social a um preço de 
mercado muito inferior ao 
real. o Estado tem de recupe
rar os vultosos investimentos 
que fez no setor estrutural da 
economia. em detrimento da 
prioridade que deveria ter 
sido dada à área social. Aso
ciedade brasileira já pagou um 
custo social muito elevado por 
isso e não pode. agora, ver o 
património construído com seu 
esforço ser entregue à inicia
tiva privada a um preço 
irreal. 

Precisamente neste momento, 
em que a po1itica econômica do 
Governo opta pelo enxu~amento 
do meio circulante, sera que o 
setor privado nacional terá 
condições de realizar investi
mentos tão vultosos e assumir, 

No Brasil, em poucos meses. 
onze empresas já tiveram seus 
editais publicados, outras de
verão tê-los brevemente. e, o 
processo aqui. Sr. Presidente, 
está apenas começando. Esta 
situação de vendedor compulsó
rio e preocupante e poderá 
contribuir para enfraquecer a 
posição do próprio Governo. 

Parece-me indispensável, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 
que sejam avaliadas as condi
ções atuais do mercado, tanto 
1nternas quanto externas, an
tes de iniciar-se um processo 
de tal magnitude. 

Se a privatização das empre
sas não valer a pena, é melhor 
não concretizá-la. sob pena de 
se proceder à desorganização 
da economia e ao sucateamento 
do Estado. Não se pode ignorar 
que o controle da engrenagem 
que o Governo tem hoje em suas 
mãos pode ser uma alavanca po
derosa para o setor privado no 
campo dos negócios. E, portan
to, natural que poderosos gru
pos privados nacionais e in
ternacionais tenham interesse 
em participar do programa de 
privatização. 

Aliás. Sr. Presidente, Srs~ 
Senadores. é preciso levar em 
conta um dado muito 
importante: a obrigatoriedade 
da compra dos certificados de 
privatização pelos bancos 
poderá fazer com que os gran
des grupos financeiros nac1o
nais e estrangeiros passem a 
comandar o processo no País. 
Por isso, se o Governo quiser 
continuar a controlar a dire
ção do crescimento nacional. 
deve precaver-se. Medidas sé
rias para se evitar a formação 
de cartéis ou monopólios têm 
de ser adotadas 9 quanto 
antes. Há que se ter em mente 
que, se a privatização é irre
versível. como pretende o Go
verno. deve-se evitar, a todo 
custo. que o fim dos monopó
lios estatais ·Signifique a 
criação de monopólios 
privados. 

Essa é uma ameaça preocupante 
que pesa, principalmente. so
bre os setores siderúrgico e 
petroquímica. onde a aquisição 
de certas estatais por grupos 
privados. que já detêm o con
trole da produção de um deter
minado bem. faria com que eles 
ficassem com poder excessivo. 

É Qreciso que o Governo, a
través dos responsáveis pelo 
Programa Nacional de Oesesta
tização, impeça a existência 
desses monop61 i os. 
certificando-se de que a venda 
representará uma melhoria da 
eficiência e da p~odutividade 
e fazendo com que haja uma de~ 
mocratização do capital pelo 
maior número de agentes priva
dos da sociedade. Se isso não 
ocorrer e as empresas públicas 
privatizadas forem entregues a 
cartéis nacionais ou estran
geiros. haverá sem~re o risco 
de que voltem as ~ãos do 
Estado. 

Como pudemos ver, Sr. Presi
dente. Srs. Senadores. a que~
tão é polémica. Prejufzos 
prováveis têm sido denuncia
dos. Dúvidas têm si do ·1 evan
tadas até pelas p~óprias em
presas que integram a primeira 
lista divulgada pelo Governo. 
Devido aos problemas surgidas. 
o inicio do processo será 
adiado. Essa será, talvez. a 
melhor oportunidade que tere.
mos para analisar, à luz dos 
novos dados~ os riscos e as 
vantagens do Programa Nacional 
de Desestatização. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res. há 30 anos. o mundo esta
va no pico de um ciclo estati
zante e. agora, está no auge 
de um período privatizante. 
que não sabemos quanto tempo 
durará. As decisões que estão 
sendo tornadas pelo Governo 
brasileiro terão conseqüências 
decisivas para o futuro do 
Pafs. Por essa razão, gostaria 
de apresentar aqui uma 
proposta: a de que o Senado. 
Federal promova. a exemplo do 
que fez, recentemente. sobre o 
problema da dívida externa 
brasileira, um amplo debate 
sobre a privatização das em
presas estatais. 

Tenho a certeza de que, com a 
realização de um seminário so
bre a desestatização, nos re
cintos desta Casa do Congresso 
Naci ona 1·. ··-·estaremos ampliando 
a discussão desse ponto capi
tal da política de Governo do 
Presidente ~ernando Collor e 
colaborando para que a priva
tização da economia brasileira 
se processe de forma transpa
rente. sem pressa, sem surpre
sas. sem riscos e danos para o 
Estado e sem di1apidação do 
imenso património construido 
com o dinheiro e o esforço do 
povo brasileiro. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. (Muito beml 
Palmâ.s) 

O SR. 
Sousa) 
nobre 
Bisol. 

PRESIDENTE (Pompeu ,de 
Concedo a palavra ao 

Senador José Paulo 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -
RS. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ontem. na ses
são QUe realizávamos, levan
tei, na discussão do projeto 
sobre a alienação de imóveis 
do Distrito Federal, uma ques
tão que me pareceu no momento 
muito relevante, porque, a meu 
ver. dois dos dispositivos do 
projeto abriam oportunidade a 
um processo de corrup~ão. Eu 
me referia, inicialmente, ao 
art. 1~ do projeto. o aual. de 
forma sutil, sábia, fazia e 
faz uma proibição, permitindo 
o contrário da proibição. Vale 
dizer. o dispositivo é um pa
radoxo e esconde atrás de si 
uma maliciosa intenção~ -mali
ciosa~ mas objetiva intenção 
de nao ser o dispositivo que 
ele aparenta ser. Pois ele 
proíbe a autorização da venda 
de certos imóveis, mas abre 
uma exceção que. naturalmente, 
vai provocar a venda de todos 
os imóveis cuja alienação ele 
proíbe. 

É uma sutileza realmente 
demoniaca. Não procurei pala
vras suaves para fazer a 
denúncia. Eu disse que o que 
não é sério literalmente é 
sem-vergonha. E disse que essa 
técnica le~islativa configura
va uma 1rregularidade. ou 
proíbe a venda ou autoriza. 
Porque, hoje, em todos os can
tos deste País, o discurso que 
mais se reitera é o discurso 
da transparência. E se há um 
lugar onde a transparência 
deve ser o primeiro principio 
é justamente o lugar lógico da 
legislação. 

o segundo dispositivo do pro
jeto contra o qual eu me in
dispunha consiste em autorizar 
a venda do imóvel de proprie
dade da União ou do Distrito 
Federal na condição. ou sob a 
condição, de que o ocupante 
adquirente não tenha outro i
móvel residencial. E eu dizia 
que a palavra uatua11dadeu 
perdia, na sutileza da elabo
ração legislativa, todo e 
qualquer sentido. porque 
11 atual idade", a teor do proje
to, era ontem, é hoje e será 
amanhã. Isto é. nunca será ou 
será sempre. 

Logo ap6s a discussão que 
provocou, certamente pelo des
cuido da minha linguagem. a 
indignação do Sr. Relator, 
contra o qual não fiz nenhuma 
referência, alguns Companhei
ros do Senado me alertaram que 
o dispositivo desse projeto 

era à imagem e à semelhança do 
dispositivo da lei inicial, 
isto é. daquela lei que esta
belecera a decisão do Estado 
alienar os imóveis funcionais 
e outros do Distrito federal 
pertencentes à União ou ao 
Distrito Federal. 

Realmente. Sr. Presidente, se 
formos buscar a permissão ini
cial para a alienação_ vamos 
verificar quea Medida Provisó
ria n 2 149 já dispunha. no seu 
art. 1~ que estavam vedadas as 
alienações de imóveis ocupados 
pelos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal. pelos Minis
tros dos Tribunais Superiores~ 
pelo Procurador-Geral da Repú
blica, pelos Subprocuradores e 
outros. 

Essas alienações, na elabora
ção técnica do dispositivo. 
eram proibidas, salvo se hou
ver manifestação expressa dos 
ocupantes no prazo de 20 dias. 
o que- perdoem-me a incisivi
dade com que reafirmo isto - é 
uma vergonha. 

Agora, quero situar a respon
sabilidade dessa corrupção, a 
responsabilidade dessa vergo
nha, a responsabilidade dessa 
iniciativa não séria do Senhor 
Presidente da República, que 
encaminhou, no dia 15 de março 
deste ano, a Medida Provisór1a 
n~ 149, em um vagão de Medidas 
Provisórias que nós, nesta 
tribuna, denunciamos como con
textualmente inconstitucio
nâis. isto é~ inconstitucio
nais em conjunto, todas elas 
inconstitucionais. A Medida 
Provisória n~ 149 era incons
titucional, primeiro, porque 
seus mandamentos não eram ur
gentes, e segundo, porque seus 
mandamentos não eram relevan
tes. 

Ora, Sr. Presidente, OS imó
ve1s, salvo cerca de duzentos, 
não foram alienados até hoje. 
Vale dizer: onde estava. a 
urgência? E em que condições 
se pode vender, em caráter de 
urgência. o capita1 de uma na
ção, o erário? 

Esse artiguinho corrupto, 
sem-verQonha. não sério~ ela
borado pelo Executivo. tem uma 
história pecu1iarissima, que 
revela - quem sabe - a nature
za grotesca de certos vícios 
da política nacional. Como se 
tratava de uma Medida Provisó
ria, ela foi discutida aQui no 
prazo constitucional de ~o 
dias e foi convertida, sem m~ 
dificaçóes, em lei, dentro do 
prazo constit~cional. Mas como 
se tratava de Medida Provisó
ria, desde a data de sua pu
blicação produzia efe1ios de 
lei ou, dizendo mais claramen
te, produzia os efetiso como 
se 1 e i fosse. 
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Faço questão de sUblinhar 
este aspecto e indag~r de cada 
um dos Senadores presentes. 
sobretudo dos Senadores que 
dão coberturi ao Governo Co1-
lor~ se V. Ex têm alguma con
testação ao que estou 
afirmando. Como Medida Provi
sória, a Medida n~ 149 começou 
a gerar. como se lei fosse, os 
seus efeitos no dia 15 de mar
ço. porque. nessa data 
no Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, edição 
nA 51. do ano 128~ a Medida 
foi publicada. E o art. 1~. 
proibindo, autorizava a venda 
dos imóveis funcionais ocupa
dos pelos Srs. Ministros do 
Supremo Tribunal Federal. Ve
ja. Sr. Presidente, a minha 
infelicidade. Eu não pretendo 
continuar na politica. Preten
do terminar meu mandato e a
brir um escritório de advoca
via aqui, em Brasilia. Sei que 
este discurso vai-me prejudi
car, mas não posso calar-me. 
Não posso calar-me! Pretendo 
fazer um levantamento, passo a 
passo. dessas vendas, para de
monstrar que o Brasil vai ven
der, pela quinta parte do seu 
valor. esses imóveis. e para 
demonstrar que 70 a 80% deles 
vão ser adquiridos por estra
tégias que se definem no Códi
go Penal como es~elionato. 

Senhor ?residente, o disposi
tivo que estou discutindo es
tabelecia que a venda desses 
imóveis aos ocupantes dos a
partamentos do Supremo Tribu
nal Federal~ Superior Tribunal 
de Justiça. do Tribunal Supe
rior do Traba1ho etc.~ só se
ria autorizada se o ocupante 
apresentasse uma manifestação 
expressa de que gostaria de 
comprar dentro do prazo de 20 
dias. 

Chamo a atenção para esse de
talhe, a fim de mostrar como 
se legisla sub-reptic1amente 
neste País. 

Como a Medida foi publicada 
em 15 de março deste ano, no 
dia 5 de abril se fechou o 
prazo. Oesde 5 de abril, não é 
mais possfvel apresentar a di
ta, a aludida manifestação 
expressa. 

Sr. Presidente, dificilmente 
-admito exceções- todos os 
interessados fizer~m essa ma
nifestação nesse prazo. Quando 
alertei sobre o especto de que 
os próprios fatos estavam pu
rificando a distorção, os pró
prios fatos estavam dificul
tando a corrupção. alguns co
legas e companheiros disseram
me que eu estava enganado. que 
a medida provisória fora con
vertida em lei em abril e que 
o prazo de 20 dias começou a 
contar nesse mês, encerrando o 
prazo entre 5 ou 6 de abril. 
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Não pode ser. Sr. Presidente! 
Não pode ser que a Const1tui
ção estabeleça que a medida 
provisória gere. como a lei, 
imediatamente os seus efeitos; 
não pode ser que a pessoa me
nos info~mada, mas medianamen
te inteliQente não perceba que 
um dos ef~itos foi fazer flui~ 
o p~azo. E um escândalo inter
pretar de outra forma! E não 
tem pressuposto jurispruden
cial, neste País, semelhante 
modalidade hermenêutica. O 
pior não é isso. Legisla-s~ 
neste Pais entre parênteses. E 
um escândalo! Praticamente só 
se legislam por Medidas Provi
sórias os assuntos relevantes. 

Observem v. ExAs o que vou 
dizer agora. Pelo Decreto n~ 
1.990, se não me engano, de 
abril deste ano, o mesmo Se
nhor Presidente da República 
regulamenta a medida provisó
ria n 2 149, já convertida em 
lei. Pas~em, Srs. Senadores! O 
art. 4~ da regulamentação es
tabelece que o tal de prazo do 
dispositivo corrupto e sem
vergonha não era mais o prazo 
da medida provisória. E não 
era sequer o prazo da 1e1 pela 
qual a medida provisória em 
lei se converteu, mas o prazo 
estabelecido pelo Decreto n~ 
1 .990, fixado no dia 29 de ~u
nho do corrente ano. como d1es 
ad quem. 

Sr. Presidente, revoga o Pre
sidente Collor; modificativa
mente. uma lei com um decreto. 
O Presidente Co11or faz uma 
medida provisória. que .teria 
de ser urgente e relevante, 
sobre vendas de imóveis, que 
não tem a menor urgência e a 
menor relevância. 

O dinheiro seria urgente? Mas 
o dinheiro não chegou, até ho
je, aos cofres públicos! O que 
serfa urgente? Seria tão ur
gente assim, se Sua Excelên
cia, ele próprio, começasse a 
prorrogar por decreto os 
prazos? 

Fico pensando naquele discur
so do Presidente Col1or para 
os seus ministros; fico pen
sando como uma Nação pode che
gar à semelhante pobreza de 
espfrito, a esse g~au de tole
rância, a essa vontade de i~
norar, a esse anseio de nao 
ver! 

Como um homem, Presidente da 
República faz um discurso da
queles. dito hoje no ~ornal, 
bonito. forte, mas tambem dito 
como sendo uma iniciativa 
de marketfng polftico em cima 
dos próprios ministros? 

Como é que essas coisas 
acontecem? Como é que esse mo
ço, constitucionalmente· eleito 
Presidente da República, tem o 
descaramento de puxar a orelha 
de V. Ex~ e a minha? Quem é 
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esse príncipe da ·moralidade 
que disse ontem para V. Ex 4 , 
Sr. Senador, que v. ExA tem 
que trabalhar muito para 
endireitar? 

Senàdor Afonso Sancho, puxan
do a sua orelha,· Sua Excelên
cia disse ontem que v. ExA tem 
que se comportar, tem que fa
zer as coisas direitinho para 
passar na escola, tem que es
tudar na hora certa. 

o Sr. Afonso Sancho Permi
te-me V. ExA um aparte? 

O SR. ~OSÉ PAU~O BISOL - Tem 
que ter disciplina, tem Que 
assimila~ a filosofia de mora
lidade do prfncipe, do ~apaf. 
Mas ele, Senador Afonso San
cho, fez essa medida provisó
ria e a empurrou goela abaixo 
do Congresso Na c i ona 1 , 
colocando-nos contra a parede. 
porque, se fizéssemos o que 
formalmente deveríamos te~ 
feito- são medidas inconsti
tucionais -. o País realmente 
cairia em descalabro. Eu nunca 
aprendi tão bem a lição da 
humilhação. 

Esse Presidente que desenca~ 
deou neste Pais a maior crise 
institucional de sua história 
esse Presidente que, sensivel
mente, coloca o seu poder pes
soal acima de quálquer regra 
constitucional ou legal; esse 
Presidente que coloca o con
ceito de privatização acima da 
moralidade das regras ou das 
estratégias ~ara realizar a 
privatização; esse Presidente, 
que legisla num decreto contra 
o que sua Excelência mesmo fez 
numa lei, tem alguma autorida
de para vir puxar a orelha do 
Senador Jamil Haddad, do Sena
dor Nelson Carneiro, Presiden
te do Senado Federal? 

O Sr. Leite Chaves- Permite
me V, Ex~ um aparte, nobre Se
nador José Paulo Bisol? 

O SR. ~OSÉ PAU~O BISO~ - Um 
momento~ por favor, nob~e Se
nador Leite Chaves~ Darei o 
aparte a V. ExA logo que con
clua o meu raciocínio. 

Sr. Presidente, o que o Pre
sidente Fernando Co11or de 
Mello está fazendo com a venda 
dos imóveis é corrupção, é uma 
ação violentamente erosiva ao 
Erário. Sua Excelência ainda 
tem a sutileza de cuidar para 
que os privilégios que a lei 
estabelece não se di1uam na 
própria dinâmica de sua legis
lação, prorrogando o prazo. 

O Sr. Leite Chaves- Senador 
José Paulo Bisol, eu não gos
taria de perder a 
oportunidade. Concede-me V. 
Ex.a um aparte? 

O SR.· ~OSÉ PAULO BISO~- Da-
rei o aparte a v. ExA 
imediatamente. 

Sr. Presidente. quando disse 
ontem que o projeto em discus
são era, utilizando a expres
são que não dá brilho a nenhum 
discurso. de tantas vezes ci
tado, de De Gaulle. anão 
sé r i o .. , quando disse ontem que. 
a exp~essáo unão Sério" signi
fica literalmente sem
vergonha, eu disse o que tinha 
a dizer. E repito. Desafio 
este Senado para que institua 
uma Comissão Parlamentar de 
Inquéri~o e faça o levantamen
to dessas vendas. primeiro. 
para comparar o valor real 
desses imóveis com o valor do 
preço alcançado no total: se~ 
gundo, para avaliar quantos 
privilégios ignóbeis essa lei 
gerou; terceiro - isso tem im
portância social e está vincu
lado à noção de instituciona
l idade. sobretudo à noção de 
cidadania , para verificar 
quantas separações judiciais 
de casais aconteceram em razão 
dessa venda de imóveis. quan
tos divórcios falsos acontece
ram em razão dessa venda de 
imóveis. Somente três advoga
dos, onde eu fui buscar infor
mação, somaram 300 ações. 

Avalio, Sr. Presidente, guan~ 
tas doações falsas de imoveis 
ocorreram, quantas compras e 
vendas de imóveis falsas ocor
reram desde a Medida Provisó
ria n~ 149 nos foros. nos car
tórios e nos tabelionatos do 
Distrito Federal ou de outro 
lugar do País. Isso é um es
cândalo social, se é poss{vel 
um escândalo social. 

O Sr. Leite Chaves- Permite· 
me v. ExA o aparte7 

o 
bre 
Ex• 

SR. ~OSÉ PAU~O 
Senã.dor Leite 
tem o aparte. 

BISO~ - No
Chaves. V. 

O Sr. Leite Chaves -ouço, 
com ate~ção, o d1scurso de v. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Informo a v. Ex 4 • no
bre Senador José Paulo Bisol, 
que o seu tempo está esgotado 
há mais de 10 minutos. Eu pe
diria a v. Ex~ concedesse pou
cos apartes, para começarmos a 
Ordem do Dia .. 

O Sr. Leite Chaves- Nobre 
Senador José Paulo Bisol, V. 
ExA está-se havendo muito bem, 
está trazendo a debate na casa 
assunto de muita importância e 
atualidade. Tenho dois escla
recimentos a pedir. O que está 
na Ordem do Dia. a meu ver, é 
a alienação de imóveis do Dis
trito Federal, cujo inciso II 
assegura ao Tribunal de Contas 
- isso me surpreendeu mesmo-. 
através dos seus Conselheiros. 
dizer, em 20 dias, se e1es são 
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ou não favoráveis à venda dos 
próprios imóveis. O Presidente 
da Repóblica dirigiu-se ao 
Congresso esperando agilidade. 
sua Excelência não está fazen
do advertência. porque o povo 
já o fez, visto QUe 63% dos 
Deputados não foram reconduzi
dos. como muitos dos Senadones 
desta Casa. Há anos, o Senado 
está empenhado na venda dos 
imóveis. Eu era até contra es
sas vendas. porque achava que 
poderia haver esses favoreci
mentos. Depois. convenci-me de 
~ue o Pafs não podia mais man
ter milhares de imóveis em 
mãos de funcionários que usam 
de todas as estratégias para 
não os devolver. ·Quando pediu 
urgência e usou medida provi
sória. de acordo com a 1ei. o 
Presidente não o ~ez para que 
a União tivesse, de imediato, 
dinhei~o em caixa, porque di
ficilmente o conseguiria, mas 
~oi .para compatibilizar o seu 
Governo com novas regras de 
moralidade. Quando o Pais ele
geu sua Excelência, surpreen
dentemente, com essa votação, 
o que o Brasil disse? Ele dis
se 11 basta! "a essa mordomia de 
Brasília. No começo não o era, 
mas. hoje, tornou-se 
imoralidade. Quanto aos fatos 
de esses preços virem a ser 
muito abaixo dos valores. veja 
V. Ex 4 o que está ocorrendo 
com o Banco do Brasil. O Banco 
colocou à venda as casas dos 
seus dire~ores, fixou um preço 
e não apareceu nenhum 
licitante. Agora, reduziu o 
preço à metade, dividiu em dez 
prestações e.uma pequena en
trada de 30%, e dificilmente 
aparecerá quem compre. Eu en
tendo e sempre defendf que ou 
se vendem todos os imóveis ou 
não" se vende nenhum. No ins
tante em que se assegurar pri
vilégio a funcionário público, 
começará a haver a ocorrência 
desses fatos estarrecedores a 
que se refere V. ExA, quer di
zer, essas simulações de 
desquites. Esses são fatos re
almente novos. mas náo decor
rem da medida do Presidente; 
decorrem de outros interesses. 
Então; não se venderiam nunc., 
os imóveis porque fatos desses 
devam ocorrer? O que deve ha
ver é complementação da norma, 
para que simulações de vendas 
não ocorram, mas o preço justo 
é o de mercado e é o que se 
deve estabelecer. Quanto ao 
mais, V. ExA fez muito bem em 
trazer este assun~o. com a ve
emência e a precisão que lhes 
são comuns, a este Plenário. 
que é um plenário de debates. 

O SR. ~OSÉ PAULO BISOL - Se
nador Leite Chaves. só duas 
observações: primeiro, quem é 
que vai beneficiar-se com essa 
medida? Um cartel? Quantas em
presas imobi 1 i árias de Bras"Í
lia vão-se beneficiar com 
isso? Quem são seus diretores? 
Um deles se elegeu Deputado 

com a cobertura do Senhor Pre
sidente da República. porque é 
seu amigo pessoal. Mas isto 
não tem importância, é um 
detalhe. Sr. Senador Leite 
Chaves, se V. ExA. sem medida 
provisória, fosse o Presidente 
da República e encaminhasse um 
pro~eto para cobrar do Senador 
Jose Paulo Bisol um aluguel 
normal, se~privilégio, do Se
nhor mesmo, Senador Leite Cha
ves. de ~odos os ocupantes dos 
imóveis funcionais, o Senhor 
conseguiria uma renda mensal 
inesgotável para construir ha
bi~ações populares. Uma renda 
inesgotável para construir ha
bitações populares. Mas V. 
ExA, não fazendo isso e man
dando vender como está sendo 
vendido, não quer habitações 
populares. Há alguma outra 
coisa por detrás de suas in
tenções manifestas. 

O Sr. Afonso Sancho -
Permite-me v. ExA um aparte? 

O SR. ~OSÉ PAULO BISOL - Ouço 
o aparte do nobre Senador A
fonso Sancho. 

o Sr. Afonso Sancho -
Congratulo-me com V. Exa, Se
nador José Paulo Bisol. porque 
está usando o princípio 
biblico: "os últimos serão os 
primeiros". Quem pediu o pri
meiro aparte fui eu. depois, o 
Senador Leite Chaves, que foi 
atendido em primeiro lugar. E 
um princípio muito bonito. 

O SR. ~OSÉ PAULO BISOL - Como 
todo cristão, Sr. Senador, 
costumo errar de vez em 
quando. 

O Sr. Afonso Sancho - Sena
dor, o Presidente da República 
mandou para o Congresso uma 
medida provisória. que aqui 
foi convertida em lei. Até aí, 
não há culpa nenhuma do Presi
dente da República. Se o Con
gresso aceitou a medida, é 
porque achou que ela era boa: 
Não podemos culpar o Presiden
te da República pelo fato de 
mandar uma mensagem ao Con
gresso e ela ser aprovada. 
Quanto à crítica que o Presi
dente fez ao Congresso~ também 
o Congresso faz diariamente 
críticas ao Presidente. Parece 
que é um direito mútuo; cada 
qual faz a sua crítica. O Pre
sidente se sente tolhido por
que suas mensagens e projetes 
de lei não são aprovados, e o 
Congresso se sente magoado 
porque sua Excelência tem man
dado muitas medidas provisó
rias. em vez de projetes de 
lei. mas se sabe que essas 
mensagens têm demorado nesta 
Casa até 2 anos. "Carão" eu 
não aceito·! Aceito a critica. 
O Presidente não passou 
"carão" e ninguém aceita 
"carão"· "carão" quem aceita é 
menino. 'oe forma que eu não 
boto essa carapuça, que não me 
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atinge, nem atinge ao Se~ador 
José Paulo Biso\, como nao a
tinge a niniuém. Esse desafio 
que v. Ex faz ao Congresso 
não deve ser desafio, V. ExA 
deve entrar com o pedido de 
constituição de uma comissão 
de inquérito, e eu o subscrevo 
na hora. porque. se realmente 
há escândalo, se há desvio da 
lei. devemos repará-la, essa é 
a nossa missão aqui. Por fim, 
quero dizer ao nosso ilustre 
Senador, e. como bom jurista 
que é, sabe v. ExA que o Pre
sidente não é culpado do des
camihho das coisas, como V. 
ExA está falando. de divórcio 
e outras coisas. Temos de re
levar isso, porque essa não é 
a missão do Presidente. Agora 
1embra-me de quando o nobre 
Senador Jarbas Passarinho era 
Ministro da Educação e foi de
bater com uma moça lá em For
ta 1 eza . moça bem '1 verme 1 h i -
nha". e ela foi reclamar do 
Senador Jarbas Passarinho que 
a fossa da universidade não 
estava funcionando. E S. ExA 
disse: nMinha filha, eu sou 
Ministro da Educação. não sou 
tomador de conta de fossa. Ve
nha com outro assunto que eu 
aceito e discuto". Este é o 
caso. o Presidente não tem 
culpa de alguém fazer as suas 
trapalhadas no caminho, porque 
V. ExA sabe que- não sei se 
nos outros pafses acontece -
no Brasil sempre se encontra 
uma maneira de mudar a lei e 
V. Ex~. como juiz, deve conhe
cer muito esses casos de se 
querer modificar a lei. De 
forma que não é uma defesa, 
mas uma justificativa, porque 
noto que v. ExA está com muita 
veemênci.a, chega até a ficar 
raivoso e eu o estimo muito 
não quero que v. ExA se 
contrarie. 

O SR. ~OSÉ PAULO BISOL - No
bre Senador Afonso Sancho, em 
primeiro lugar. eu lhe supli
caria gue não confundisse in
dignaçao com raiva. O meu dis
curso é um discurso indignado, 
sem nenhuma raiva. com a maior 
tolerância. porque eu, antes 
de julgar um réu, quando era 
juiz, em primeiro lugar eu me 
indagava se gostava dele, se 
tinha simpatia por ele, se não 
tivesse simpatia, não julgava. 
Para mim este é um principio 
de justiça fundamental. 

Em segundo lugar, Senador A
fonso Sancho, quando produzi
mos uma 'lei que é corruptiva, 
e o fazemos através de uma me
dida provisória a pretexto de 
urgência e relevância. a sim
ples observação dos seus efei
tos erosivos deveria produzir 
uma reação moral nesse legis
lador. e providenciar imedia
tamente uma medida provisória 
que acabasse com a lei que 
produz corrupção. 
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Em terceiro lugar, Sr. Sena
dor Afonso Sancho, v. Exa le
vou um puxão de orelha. E o 
pior da situação de v. Exa é 
que v. ExA nem ~em um espaço 
para contestar isso. v. Ex• 
terá que conseguir uma cadeira 
na Rede Globo de Televisao 
para contestar isso, porque V. 
ex• tem um juiz: o povo brasi
leiro. o telespectador. Não se 
i1 uda. 

Em quarto lugar, permita-me 
que eu faça esta observação 
com a maior humildade. V. Exa 
fala como se esses comporta
mentos da Presidênci~ da Repú
b 11 ca fossem norma i s ., No mo
mento em CJUe V. Ex4/d1sse is
so, eu me lembrei de uma lei
tura da minha adolescência. Eu 
gostava muito de ler um psica
nalista da época chamado Wi-
1helm Stekel, e veja só, numa 
obra, cujo titulo é a 11 Impo
tência no Homem 11 

-, impotência 
sexual a primeira frase do 
1 ivro diz assim: "A anormal i
dade sexua 1 é uma 
norma 1 idade 11 

• 

Eu não acredito nisso. Mas V. 
ex4 , transpondo o tema do Ste
kel. da psicanálise para a po
litica, acredita. V. Ex 4 está 
afirmando que a anormalidade 
politica e administrativa é 
uma normalidade. E essa é uma 
doença que se está difundindo 
epidemicamente neste congres
so. 

O que eu afirmei, Senador A
fonso Sancho, é que estamos na 
maior crise,institucional que 
a História do Pafs já regis
trou -V. Ex4 , ce~ vezes mais 
inteligente do que eu. sabe 
que é mais fácil corrigir uma 
economia desorganizada do que 
uma institucionalidade destru
ída. E V. Ex 4 , cem vezes mais 
sábio do que eu, não pode ig
norar que e preferivel uma na
ção pobre, onde os homens se
jam cidadãos, do que uma nação 
rica sem cidadania, porque. 
quando não há cidadania na 
pessoa de v. Exa quando não há 
cidadania na pessoa do 
operário quando não há cidada
nia na pessoa do desempregado 
não há soberania da nação. 

Quando falo em crise institu-
cional, estou afirmando que, 
além de estarmos dia a dia 
perdendo mais e mais a cidada
nia, o Brasil está perdendo 
dia a dia e mais e mais a sua 
soberania. Por quê? Porque so
berania é uma qualidade moder
na do povo. Se a soberania e
xiste, ela é soberania do povo 
e o Presidente de V. ExA açam
barcou para si mesmo, sem ne
nhuma humildade, a soberania 
deste Pais. E a maior vítima 
desta psicologia de poder é o 
Congresso Nacional. Será que 
vou escandalizar se disser 
aquf que estamos rastejando? 
será que vou fazer um escânda-
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lo aqui, se eu disser que 
qualquer jçrnal do Bras~1. 
qualQUer em1ssora de rádio~ 
qualquer emissora de televisão 
diz o que bem entende deste 
Senado, ainda que o assunto 
não tenha nada a ver com o 
Senado? Será que estou dizendo 
a1Quma coisa a mais se lembrar 
a v. Exa que há algumas horas. 
48 horas. o dobro. sei lá, de 
horas. um jornalista de boa
fé. tenho certeza, mas sem in
formações suficientes para 
funcionar, disse que nós cria
mos um "trem-da-alegr1a 11 aqui, 
porque entendemos que quem tem 
que legislar sobre o concurso 
dos funcionários da Assembléia 
Distrital é a própria Assem
bléia Distrital? Será que V. 
Ex~ não está sentindo o 
espezinhamento? 

Quando me refiro ao Presiden
te Fernando Collor, eu me re
firo à sua estrutura pessoal 
de poder; objetiva e escanda
losamente interessada na des
moralização de V. Ex 4 , enquan
to membro do senado e do con
gresso brasileiro. 

Não é preciso ser um filóso
fo, um cientista, para saber 
por que ele faz isso. Porque, 
na medida em que empolgam de 
V. ExA o poder inerente à fun
ção e ao cargo, esse poder se 
transfere ao Presidente da 
República. 

O que estou afirmando, para 
encerrar, é que o homem que 
está fazendo o discurso da mo
ralidade neste Pais não tem 
autoridade moral para fazê-lo, 
e que, a despeito de isso ser 
facilmente observável, é 'ver
dade. ele consegue os seus e
feitos, porque tem a cobertura 
de Uma estrutura de comunica
ção de massa insuperável. 

v: ExA pode protegê-lo, V. 
exa pode defendê-lo, v. Ex 4 

pode dar cobertura para ele, 
mas, a cada defesa, a cada co
bertura. a cada proterão. di
minui o poder de V. Ex , menor 
é a significação de v. Exa. 

Quero terminar dizendo que o 
homem não é apenas um ser 
racional. Até bem pelo 
contrário. As lições de Freud 
estão ai. Ele é muito mais ir
racional do "que racional. A 
dimensão do inconsciente é bem 
superior à dimensão do cons
ciente, mas ele não é apenas 
um homem racional. um bicho? 
um animal racional. Ele é so
bretudo, um animal simbológi
co. 

O homem é o que significa. Os 
senadores podem recolher-se 
aos relicários de suas mansar
das. solitariamente. abrir os 
braços e dizer cada um para si 
mesmo em voz alta: 11 EU sou 
homem. Eu tenho sentido.a E 
não vão ser homens, nem ter 

sentidos senão para eles mes
mos, o que significa que eles 
nem serão homens ne~ terão 
sentido. 

Quem determina o que V. Ex~ 
significa, quem determina o 
que este Senado significa, 
isto é, quem determina ontolo
gicamente o Congresso Nacio
nal. quem lhe dá significação 
e sentído é o povo. Ninguém 
constrói em si mesmo um senti
do ou uma significação. E o 
testemunho do outro gue lhe dá 
sentido e significaçao. 

Os me i os de comun 1 caçá o de 
massa, incorporados ao proces
so de poder pessoal do Presi
dente da República Fernando 
Collor. estão retirando de v. 
ExA e de cada um dos senadores 
aqui presentes e de cada um 
dos deputados lá na Câmara a 
sua significação. Ontologica
mente, estamos sendo destruí
dos. E eu trouxe essa 1 egi s
lação para dar um exemplo de 
como se legisla corruptamente. 

Legislador no Brasil é o Sr. 
Fernando Collor! CorruQção le
gislativa brasileira é a cor
rupção do Sr. Fernando Collor! 
E ainda não fizemos a análise 
crftica das medidas provisó
rias que Sua Excelência 
lançou. 

Peço. Sr. Presidente. profun
damente. vênia por ter excedi
dO no tempo. E lembro, mais 
uma vez. o Padre Vieira: 

ao perdão que estou pe
dindo é um perdão por não 
ter tido a inteligência de 
ser breve.n (Muito bem! 
Palmas). 

DuPante o discuPso do Sr. 
José Paulo Bfsol. o Sr. 
Pompeu de Sousa. 312 
Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Car
neiPO, Presidente. 

COMPARECEM 
SENADORES; 

MAIS os SRS. 

Mário Maia - Aluízio Bezerra 
- Aureo Mel lo- Almir Gabriel 
- Raimundo Lira - Ney Maranhão 
- ~oão lyra - Carlos Lyra 
Lufz Viana Neto - Alfredo Cam
pos - severo Gomes - Mário Co
vas - Mauro Borges - Iram Sa
raiva - Antonio Alves - Márcio 
Lacerda Leite Chaves- Af
fonso camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -A Mesa pede aos Srs. 
Senadores não se afastem do 
plenário. porque, na forma da 
convocação. vai ser realizada 
a eleiçao dos dois inteQrantes 
do Conselho da Repúbllca que 
cabem ao Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Sobre a mesa, reque-

-
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rimento que será lido pelo Sr. 
1 ~ Secretário. 

f lido o segufn~e 

REQUERIMENTO 
NQ 388, DE 1990 

Requeremos urgência. nos ter
mos do art. 336·, a 1 ínea c, do 
Regimento Interno. para o PLS 
nR 118/90. · 

Sala das Sessões, 30 de outu
bro de 1990. - Nelson Carneiro 
- Mau~o Benevides - Chagas Ro
drigues - ~oão Lobo - ~osé 
Paulo Biso1 - Ney Maranhão. 

O SR .. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- o requerimento lido 
será apreciado após a Ordem do 
Dia, na forma regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Na sessão anterior 
foi lido o Requerimento nA 
382, de 1990, do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, soli
citando autorizaçáo do Senado 
para ausentar-se do País, no 
período de 29 do corrente a 6 
de novembro, a fim de partici
par do I Encontro de Moscóu e 
criação do Clube de Paris, com 
membros dos governos soviéti
cos e francês. 

O requerimento não foi vota
do, naquela oportunidade, por 
falta de QUOrum. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer senta~ 
dos . (Pausa . ) 

Aprovado. 

Fica concedi da 
solicitada. 

a 1 i cenç:a 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Esgotado o tempo des
tinado ao Expediente. 

Estão presentes 
Senadores. 

Passa-se à 

48 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Srs. 

PROJETO OE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 52. DE 1990 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, 
do Pro4eto de Decreto Le
gislatlvo n 2 52 de 1990 
(n~ 240/90, na câmara dos 
Deputados), que aprova o 
texto do convênio comer
cial, celebrado entre o Go
verno da República Federa
tiva do Brasil e o Governo 
da República de cuba, em 

Brasília, a 16 de outubro 
de 1989, tendo 

PARECER FAVORÁVEL - pro
ferido em Plenário da 
comissão 

de Rela9ões Exteriores 
e Defesa Nac1ona1. 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
a.nteritbr. 

Em votação o projeto em turno 
único. 

Os Srs. Senadores que o apro
vam aueiram permanecer senta
dos. (Pausa. J 

Aprovado. 

O projeto 
promulga.9ão. 

vai à 

É o seguinte o projeto 
aprovado: 

PRO~ETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NQ 52, DE 1990 

~~ 240/90, na 
tzmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convê
nio comercial, celebrado 
entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o 

- Governo da República de cu
ba, em Brasil ia, a 16 de 
cutubro de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 Ffca aprovado o texto 
do Convênio Comercial, cele
brado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Cuba, 
em Brasflia, a 16 de outubro 
de 1989. 

Parágrafo único. Ficam sujei
tos à aprovação do Congresso 
Nacional ouaisquer atos que 
possam resultar em revisão do 
referido Convênio, bem como 
quaisquer ajustes complementa
res que, nos termos do art. 
49. inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargQS ou 
compromissos gravosos ao pa
trimónio nacional. 

Art." 2 2 Este decreto legisla
tivo entra em vigor na data de 
sua pub 1 i cação .. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.Q 45, DE 1990 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único 
do Projeto de Resolução n~ 
45, de 1990, de autoria do 
Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que altera a reda-

.Outubro de 1990 6247 

ção do ar~. 16 da Resolução 
do Senado Federal n~ 94 de 
1989, que dispõe sobre 'li
mites globais e cond1Çóes 
para as operações de credi
to interno e externo dos 
municípios e de suas res-· 
pectfvas autarquias e esta
belece limites e condições 
para a concessão de 
garantias. 

O projeto tem parecer favorá
vel da Comissão de Assuntos 
Económicos. A discussão da ma
téria foi encerrada na sessão 
ordinária do dia 26 do 
cor-rente. 

Sobre a mesa. requerimento 
que será lido pelo Sr. 1~ Se
cretário. 

É lido e aprovado o se
guinte 

REQUERIMENTO 
NQ 389, DE 1990 

Nos termos do art. 352, inci
so II, do Regimento Interno, 
requeremos a extinção da ur
gêncua concedida para o Proje
to de Resolução n~ 45, de 1990 
que: 

"Altera a redação do art. 
16 da Resolução do Senado 
Federal nA 94, de 1989, que 
dispõe sobre limites glo
bais e condições para as 
operações de crédito inter
no e externo dos municfpios 
e de suas respectivas au
tarquias e estabelece limi
tes e condições para a con
cessão de garantia." 

Sala das Sessões, 30 de outu
bro de 1990. - Ney Maranhão -
Odacir Soares - Mauro Senevt
des - Affonso Camargo - Rober
~o campos - Antônio Luiz Maya 
- Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson car
neiro) - Aprovado o requeri
mento, cumpre-se a deliberação 
do P-lenário. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento 
que será 1 ido pelo sr. 1..Q_ Se
cretário. 

É lido e aprovado o se
guinte 

REQUERIMENTO 
NQ 390, OE 1990 

Nos termos do art. 315, com
binado com a alfnea c do art. 
279 do Regimento Interno. re
queiro adiamento da votação do 
Projeto de Resolução n~ 45, de 
1990 a fim de ser feita na 
sessão de 21 de novembro d~ 
1990. 

Sala das Sessões, 30 de outu
bro de 1990. - Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca~
neiro) - Aprovado o .requeri-
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mente, a matéria sairá da Or
dem do Dia e a ela retornará 
no dia consignado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N"' 55, DE 1990 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 336, c. 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único 
do Projeto de Resolução nÃ 
55, de 1990, de iniciativa 
da Comissão de Assuntos E
conõmicos. que estabelece 
condições para a renegocia
ção da dívida externa 
brasileira. 

A discussão da matéria foi 
encerrada na sessão ordinária 
anterior. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr. 1R Se
cretário. 

~ lido e aprovado o se
guinte 

REQUERIMENTO 
NO 391, DE 1990 

Nos termos do art. 352, inci
so II, do Regimento Interno, 
requeremos a extinção da ur
gência concedida gara o Proje
to de Resolução n~ 55, de 1990 
que: 

Mfstabelece condições 
para a renegociação da di
vi da externa bras i 1 e i r a." 

Sala das Sessões. 30 de outu
b~o de 1990~ - Ney Ma~anhão -
Odaeir Soares - Mauro Benevi
des- Affcnso.camargo- Rober
to campas - Antónia Luiz Maya 
- Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson ~ar
neiro) - Aprovado o requeri
mento. cump~e-se a de1iberação 
do Plenário. (Pausa.) 

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

É lido e aprovado o se
guinte 

REQUERIMENTO 
Ng 392, DE 199D 

Adiamento da votação para 
determinado dia. 

Nos termos do art. 315, com
binado com a alínea c do art. 
279 do Regimento Interno. re
queiro adiamento da votação do 
projeto de Resolução nA 55, de 
1990 a fim de ser feita na 
sessão de 21 de novembro de 
1990. 
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Sala das Sessões, 30 de outu
bro de .. ·1 990. - Senador Roberto 
q_ampos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Aprovado o requeri
men~o. a matéria sairá da Or
dem do Dia. para a ela retor
nar no dia 21 de novembro. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - A Presidência comuni
ca ao Plenário que. por lapsoÃ 
o Projeto de Lei do Senado n 
299, de 1989, foi ~autado em 
11~ lugar na Ordem do Dia. To
davia, por se tratar de maté
ria em regime de urgência, sua 
apreciaião deverá ser realiza
da em 4 lugar, tendo priori
dade sobre os demais itens em 
tramitação normal, que devera 
ser renumerados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Item 4: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 299, DE 1989 

(Em regime de urgência, 
nos termos do art. 336. c, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úni
co. do Projeto de Lei do 
Senado n~ 299, de 1989, de 
autoria do Senador João Me
nezes, que cria a Fundação 
Machado de Assis e dá ou
tras providências (depen
dendo de parecer). 

A Mesa retira a matéria da 
pauta, por falta de parecer. 

O Sr. ~cão Menezes- Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Tem a palavra V. Ex~ 

O SR. ~OÃO MENEZES (PDC - PA. 
Pela ordem.)- Sr. Presidente, 
este projeto já esteve na Or
dem do Dia de ontem e foi 
transferido para a de hoje. 
Seguindo a norma da Casa, se 
não há parecer escrito sobre a 
matéria V. Ex 4 designa um Se
nador ~ara dar o parecer oral 
em plenário sobre o assunto. 
Esta é a norma seguida pela 
Casa. e não a retirada imedia
ta da Ordem do Dia. o projeto 
está em regime de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - A Mesa vai pedir ao 
Presidente da Comissão de Edu
cação. o nobre Senador João 
Calmon, que desi2ne o relator. 
Assim que S. Ex designar o 
relator. a Mesa apreciará o 
p-rojeto, juntamente ,com o res
pectivo parecer. 

O SR. ~OÃO MENEZES- Sr. Pre
sidente, a Comissã~ de Educa
ção, há algum tempo, designou 
um relator, e este não deu o 
parecer. Daf a razão de ter 

vindo este projeto à Mesa com 
pedido de regime de urgência 
para ser votado. Essa provi
dência de V~ Ex4 não terá ne
nhum efeito, uma vez que já há 
u~ relator para este projeto 
de lei. De modo que insisto 
junto a v. ExA para que colo
que este projeto de lei em 
discussão na data de hoje, no
meando um senador que deu pa
recer oral. uma vez que está 
em regime de urQéncia e seguiu 
todos os trâmites legais. Esta 
é a norma da Casa e não deve 
ser alterada somente neste 
projeto em que se quer homena
gear Machado de Assis. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - A Mesa. até hoje. 
pelo que eu saiba, ainda não 
submeteu nenhum projeto à vo
tação do Plenário sem que haja 
algum parecer, porque o 
Plenário também se orienta 
pelo parecer. Neste caso. a 
Mesa pede ao Presidente da Co
missão de Educação. ou quem o 
substitua no momento, para que 
designe um relator, e fim de 
que o projeto seja apreciado 
a1 nda nesta sessão,. depois. das 
votações que serão realizadas. 
Sem parecer, o projeto não 
pode ser apreciado. 

Está chegando o Presidente da 
Comissão de Educação~ o nobre 
Senador João Calmon. Estou pe
dindo a S. Ex~ designe um . re
lator para dar parecer sobre a 
matéria, QUe será apreciada 
ainda hoje. 

O SR. ~OÃO MENEZES- Sr. Pre
sidente. não quero nem estou 
discutindo com v. Ex~. mas 
Quantas e quantas vezes têm 
sido incluido na Ordem do Dia 
projetas que não contêm 
parecer? V. Ex~ designa ore
lator na hora e este profere o 
relatório oral. 

Este projeto já veio da Co
missão de Educaçao. onde o Re
lator não ·emitiu o seu 
parecer. O projeto está em re
gime de urgência. justamente 
para votarmos antes· de chegar
mos ao fim de nossos 
trabalhos. 

Espero que v. EX 4 tome prov1-
dênc1as no sentido de que este 
projeto seja votado hoje, com 
parecer oral ou po~ escrito da 
Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Solicito ao nobre Se
nador Antônio Luiz Maya o pa
recer de Comissão de 
Educação. 

O SR. ANTÔNIO LUIZ MAYA (PDC 
-TO. Para emitir parecer.) 
Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o ~resente projeto. de 
autoria do ilustre Senador 
João Menezes, incumbe ao Poder 
Executivo a criação da Funda
ção Machado de Assis, 
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11destinada a aprimorar e di
fundi r- o uso da 1 fngua 
protuguesa". através da promo
ção de eventos e ações de 
caráter cultural, aproximando 
os povos e as comunidades que 
falam a lfngua de Camões. O 
projeto estabelece que os re
cursos mantenedores da funda
ção virão da loteria de núme
ros, denominada NSenau, e de 
outros jogos administrados 
pela União. e que a entidade 
será presidida pelo presidente 
da Academia Brasileira de 
Letras. 

Louvável e oportunfssima a 
idéia do nobre Senador. quando 
se sabe que a língua é a voz, 
o discurso da cultura, o gran
de código onde e por onde a 
cultura se realiza, e como ela 
"fala 1

'. Sem dúvida, a Lfgua é 
o maior patr1mônio de um povo. 
Na linguá, a Nação encontra 
sua maior expressão de vida, 
riqueza e desenvolvimento, A
través dela, do seu exercício, 
aQresentam-se as obras. a his
tória. a realidade e as pers
pectivas de uma cultura. Pre
servar e desenvolver a 1fngua, 
caminhar por ela e com ela é 
estar na cultura. intensamen
ter. dominar-se e "falar" a 
propr i a cu 1 tu r a. 

Entre nós, a ligua é o traço 
comum, talvez, a grande 
responsável pelo milagre da 
nacionalidade num pais 
continental,de muitas cultu
ras, prural e diverso, a razão 
de uma civilização brasileira 
com diversas culturas, que po
dem ser vislumbradas em uma 
unidade, em cultura 
brasileira. A lingua portugue
sa, com seus tantos Talares e 
registres no Brasil, realiza ••sa unidade essencial. tão 
perseguida em outros paises. 

A pretendida fundação entre
garia à nação e ao mundo. a
través do Estado brasileiro, 
um poderoso instrumento insti
tucional de preservação. de
senvolvimento e difusão da 
língua portuguesa falada no 
Brasil, da nossa língua, um 
bem primordial e insubstituí
vel, cuja livre e correta uti
lização se traduz num direito 
natural do povo brasileiro, 
num direito cultural 
fundamental. Ademais, quando 
essa instituição tem o patro
nato, traz o nome do nosso 
maior escritor, de um mestre 
da arte literária, que condu
ziu, com as suas obras, a lín
gua portuguesa à mais nobre e 
culta dicção, fazendo com que 
ela atingisse um dos pon~os 
mais elevados de possibilida
des estéticas é evidente que o 
objetivo do projeto merece o 
nosso mais entusiãstico aplau
so e se afigura irreversivel
mente exitoso. 

No Brasil. ao contrário de 
outros paises, verifica-se um 
vazio nesta área fundamental: 
a ine~istência de uma insti
tuição pública, oficial, ou, 
pelo menos, que conte com o 
apoio do Estado, para que, 
dedicando-se ao estudo de uma 
literatura nacional. se cons
titua em instrumento de pre
servação e desenvolvimento e 
divulgação da própria lfngua. 
E o momento não seria mais a
propriado, justamente na hora 
em que o Estado brasileiro. 
irresponsável e criminosamen
te, desmonta a frágil. porém 
significante e indispensável, 
estrutura de apoio e estímulo 
à criação e divulgação cultu
rais no Pais. território colo
nizado, económica e cultural
mente, pelo lixo de outras 
culturas, dos pa f ses do pr·i
meiro mundo e de suas porten
tosas indústrias culturais, 
que transTormam tudo em produ
tos, geralmente atraentes e 
inúteis, e fazem do lucro um 
objetivo feérico, em detrimen
to das criações e produções 
necessárias, fundamentais à 
vida e ao crescimento do povo. 

Infelizmente. a providencial 
proposta do ilustre Senador é 
natimorta, é juridicamente im
perfeita. o seu caminho pro
cessual é viciado e 
intransponive1. Digno, re·le
vante. oportunfssimo no con
teúdo, o projeto é formalmente 
inviável por vfcio de 
1n1c1ativa. E certo que o item 
XI ·do artigo 48 da Constitui
ção Federal declara que 11 cabe 
ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da Repú
blica( ... ) dispor sobre todas 
as matérias de competência da 
União. especialmente sobre 
( ... )a criação, estruturação 
e atribuições dos ministérios 
e órgãos da administração 
pública." Porém, o artigo 61 
da Carta Magna. em seu § 1~. 
item rr. letra "e". 
estabelece: "São da iniciativa 
privativa do Presidente da Re
pública as leis que( ... ) dis
ponham sobre:, ( ... )criação, 
estruturação e atribuições dos 
m1nistér1os e órgão$ da admi
nistração pública." E Claro o 
texto constitucional. o Con
gresso Nacional pode dispor 
sobre a matéria, entretanto a 
sua iniciativa cabe privativa
mente ao Chefe do Poder 
Executivo. 

o projeto desenha uma lei au
torizativa integralmente inep
ta. pois além de contrariar a 
Constituição. se apresentando 
invalidável na raiz, em sua 
origem, como ~eio ileQftimo 
para transformar uma ide1a em 
lei, ele, se prosseguisse, 
tortuosamente. nos seus trâmi
tes nesta Casa, e, ins"ol i ta
mente, fosse aprovado, ao fi
na~ se mostraria ineficaz, ju
ridicamente inconseqüente. 
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Isto porque o Presidente da 
República arg01r1a a sua cons
titucionalidade, pois, compro
metido na origem, o projeto 
lhe estaria furtando uma atri
buição privativa. que só a ele 
cabe: a iniciativa legiferan
te de criação de órgão da ad
ministração pCblica federal. 
Além do mais. ainda com base 
na Constituição, o Presidente 
não está obrigado a sancionar. 
muito menos a cumprir. uma lei 
cuja iniciativa só a ele cabe 
tomar. 

Assim, pesarosamente. malgra
do a excelência do conteúdo da 
proposta, estamos no dever de 
denunciar a forma irregular e 
espúria do seu nascimento. Se 
não o fizéssemos, estaríamos. 
a pretexto da nossa simpatia 
pelas intenções do autor e no
bres objetivos do projeto, en
dossando erro jurídico que a
penas demandaria o trabalho 
desta Casa, dispêndio de re
cursos, sem, no entanto. re
sultar verdadeiramente numa 
lei integra, plena em suas ca
racterísticas de limpidez 
constitucional .• aplicabilidade 
e eficácia. 

Dado o exposto, o nosso pare
cer. salvo melhor juízo. con
clui pela rejeição do Projeto, 
em razão da sua flagrante in
constitucionalidade, por vicio 
de iniciativa, ao fer1r o art. 
61, § 1J!;, letra "e", da Cons
tituição Federal. 

É este o parecer do relator 
da Comissão de Educação do se
nado Federal, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - o parecer conclui 
pela inconstitucionalidade do 
projeto. 

Completada a instrução da ma
téria, passa-se à discussão do 
respectivo parecer. 

O Sr. ~oão Menezes - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para 
discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador. 

O SR. uOÃO MENEZES (PDC - PA. 
Para discutir.) - Sr. Presi
dente. Srs. Senadores, fiquei 
quase que emocionado com o pa
recer do eminente relator da 
Comissão de Educação.- que co
locou no mais alto ponto ·a ne
cessidade de darmos campo para 
qve a Fundação Machado de As
sis pudesse ser a grande por
tadora do desenvolvimento e da 
divulgação da lfgua 
portuguesa. 

Entretanto, apesar de ser da 
Comissão de Educação e Cultu
ra, o relator conclui por um 
prece1to constitucional para 
inviabilizar o projeto. Ao in-
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vés de es~udar a matéria den
tre as normas da Comissão de 
Educação e Cultura, limitou-se 
a ler um parecer que não foi 
discutido na Comissão e que 
foi, agora, dado a S. Ex4 para 
ser lido~ 

Está completamente erróneo o 
parecer. Pelo fato de se cha
mar fundação, não se quer di
zer fundaçao pública. que sig
nifica estar sujeita à inicia
tiva do Governo Federal; se a 
fundação for pública, como diz 
a Constituição, s1m, mas fun
dação privada, não. E esta é 
uma fundação privada, pode ser 
crida e pode ser estabelecida 
sem a anuência do poder 
público. 

Assim, procura o parecer jul
gar inconstitucional a inicia
tiva, de vez que o art. 61, § 
1~, II, coloca na esfera pri
vativa do Presidente da Repú
blica a iniciativa de leis gue 
disponham sobre a "criaçao, 
estruturação e atribuição dos 
ministérios e órgãos da admi
nistração Pública". 

Este é o fundamento através 
do qual se pretende inviabili
zar a Fundação Machado de As
sis, de carãter privado. 

Entretanto. o respeito que 
nutrimos pelo saber jurídico 
do ilustre relator, que leu o 
parecer da Comissão de Educa
ção todavia, não nos inibe de, 
objetivamente, perfilhar tese 
juridica em sentido contrário 
ao voto prolatado. 

Com efeito, uma leitura aten
ta do dispositivo no qual se 
arrima a alegação de inconsti
tucionalidade do projeto. dei
xa claro que a fundação a ser 
criada não é por ele 
alcançada. Sua abrangência é 
limitada à criação, estrutura
ção e atribuições dos ministé
rios e órgãos da administração 
pública, hipótese em que não 
se enquadra o caso vertente. A 
Constituição fala em ó~gão da 
administração pública. ou se
ja, órgãos públicos, órgãos 
que sejam partes necessárias 
da estrutura estatal. 

A Constituição fala de órgãos 
públicos, e a Fundação Machado 
de Assis não será uma fundação 
pública. Portanto, não tem o 
menor cabimento o arrimo em 
que se coloca o relator. 

Na maestria de festejado ad
ministrativista. assim define 
Hely Lopes Meire11es, em seu 
•oireito Administrativo 
Brasileiro" encontramos o 
seguinte: i4A edição fls. 
50/59. 

"Prgãos· Públicos são cen
tros de competência insti
tuídos para o desempenho de 
funç?es · estatais, através 
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de seus agentes. cuja atua
çáo é imputada à pessoa ju
rídica a que pertencem. São 
unidades Ce ação com atri
buições específicas na or
ganização estatal. Cada 6r
,gão, como centro de compe
tência governamental ou ad
ministrativa, tem· necessa
riamente fuhções, cargos e 
agentes, mas é distinto 
desses elementos que podem 
ser modificados, substitui
dos ou retirados sem su
pressão da unidade 
orgânica. Isto explica por
que a alteração de tunções, 
ou a vacância dos cargos, 
ou mudança de seus titula
res.nãg acarreta a extinção 
do orgao. 

Os órgãos integram a es
trutura do Es~ado e das de
mais pessoas jurídicas como 
partes desses corpos vivos 
dotados de vontade e capa
zes de exercer direitos e 
contrair obrigações para a 
consecução de seus fins 
-institucionais. Por isso 
mesmo, os órgãos não têm 
personalidade jurídica nem 
vontade própria, que são 
atributos do corpo e não 
das partes, mas na área de 
suas atribuições e nos li
mites de sua competência 
funcional expressam a von
tade da entidade a que per
tencem e a vinculam por 
seus ates, manifestados a
través de seus agentes 
(pessoas físicas). Como 
partes das entidades que 
integram, os órgãos são me
ros instrumehtos de ação 
dessas pessoas juridicas. 
preordenados ao desempenho 
das funções QUe lhes forem 
atribuldas pelas normas de 
sua constituição e funcio
namento para eficiente rea
lização de suas funções, 
cada órgão é investido de 
determinada competência, 
redistribuída entre seus 
cargos, com a corresponden
te parcela de poder 
necessária ao exercício 
funcional de seus agentes." 

Ora. as fundações não são 6r
gãos públicos. são entidades 
pri~adas, atesta o ~esmo au
tor, para quem "as fundações 
instituidas pelo poder público 
são entes de coopera~âo do gê
nero par,aestatal, identico aos 
demais ~ue colaboram com o Es
tado e por ele são amparados e 
controlados nas suas ativida
des delegadas, mantendo sua 
personalidade de direito 
privado" (ob cit, p. 330/331). 

Vale a pena recordar. ainda 
que longa, in~uestionável li
ção do celebrado administrati
vista: 

11 Fundações tnstitufdas 
pelo poder público As 
fundações, como 11 Universi-

dade de b~ns personaliZada, 
em atençao ao fim, que lhe 
dá unidade" ou como "um pa
trimônio trnnsfigurado pela 
idéia, que o p5e ao serviío 
de um fim determinado , 
sempre estiveram nos domi
nios do direito civil, sen
do consideradas pessoas ju
rídicas de di~eito privado. 

Ultimamente, porém, pelo 
fato de o poder público vir 
instituindo fundações para 
prossecução de objetivos de 
interesse colativo - educa
ção, ensino, pesquisa, as
sistência social. etc- com 
a personificação de bens 
públicos e, em alguns ca
sos. fornecendo subsfdios 
orçamentários para sua ma
nutenção, passou-se a atri
buir, erroneamente, persa
na 1 i da de púb 1 i ca a essas 
entidades. Ressalte-se que 
a nova Constituição não al
terou a natureza jurídica 
das fundações, apenas ado
tau a denominação "Fundação 
Pública:" para essas entida
des, "instituidas e manti
das pelo poder público 
(arts 22, XXVII, 37 • 
VII,XIX, 39 e 150, § 2•) 

Vê-se, então, que é completa
mente diferente uma fundação 
pública desta, pretendendo 
instituir a Fundação Machado 
de Assis, através de um proje
to de 1 e i . 

Não tem nada uma coisa com a 
outra. Há uma confusão. Acre
dito mesmo que o eminente re
lator, QUe profer1u oralmente 
o parecer, se tivesse lido o 
assunto, não teria chegado à 
conclusão a que chegou- S. 
Ex~ proferiu um parecer que 
lhe foi entregue, e por isso o 
leu -. porque a sabedoria do 
eminente Senador Antônio Luiz 
Maya, tenho certeza, não o le
varia a esse erro grosseiro 
que cometeu . 

o equivoco é manifesto. As 
.fundações não perdem a sua 
personalidade privada nem se 
estatizam a ºonto de serem 
consideradas órgãos autõnomos 
estatais, ou entidades públi
cas, como se vem afirmando. 
São e continuam sendo pessoas 
jurídicas de direito privado, 
sujeitas às normas civis das 
fundações (Código Civil, arts. 
16, I e 24 a 30), mas destina
das a realizar atividades de 
interesse público~ sob o ampa
ro e controle permanentes do 
Estado. Esse controle se opera 
na linha institucional ego~ 
vernamental, precisamente por
que a fundação posta a serviço 
do Estado nao perde a sua ca
racterfstica de instituição 
privada, mas se coloca como 
ente auxiliar do poder pCb11co 
e dele recebe recursos para a 
consecução de seus fins esta
tutários. Assim sendo, tais 

-
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fundações, a nosso ver, não 
dispensam a fiscalização ins
titucional do Ministério Pú
blico, que apenas velará pela 
observância de seus estatutos 
e denunciará as irregularida
des ao poder competente, no 
caso,. o ente estatal que fas 
intitui e por outro lado, re
cebendo contribuições públicas 
para sua mantença, deverão 
prestar contas da gestão fi
nanceira ao 6r~ão estatal in
cumbido dessa fiscalização. 

E por af vai, Sr. Presidente, 
mostrando a completa diferen
ciação entre o Que se chama 
fundação pública e fundação 
privada, que queremos institu
ir. Não tem nada uma coisa 
com a outra, são coisas com
pletamente diferentes. 

Não poderia ser de outra 
maneira. Acresce que os órgãos 
públicos a que se refere o 
art. 61, em que se fundou o 
parecer, são órgãos do Poder 
Executivo, de sua estrutura, 
enquanto a fundação objetivada 
será ente da sociedade, da Na
ção, e lhe servirá de estímulo 
para preservação de um valor 
cultural da nacionalidade, ob
jetivo que é contemplado no 
art. 216 da Constituição. 

Reza tal dispositivo que 
"constituem património cultu
ral brasileiro os bens de na
tureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em 
conjunto. portadores d_e refe
rência à identidade. à ação. à 
memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasi
leira. nos quais se incluem: I 

as formas de expressão .. ~" 
'' ... cumprindo ao poder públ i
co.·com a colaboração da comu
nidade. promover e proteger o 
património cultural brasilei
ro". 

0 § 3R, dO art. 216, diz que 
"a lei estabelecerá incentivos 
para a produção e o conheci
mento de bens e valores cultu
rais". 

Essas determinações constitu~ 
clonais ao poder público e à 
lei não poderiam ser cumpridas 
se não fossem bem interpreta
dos o art. 61, §§ 1~ e 2A da 
Carta Magna. 

É justamente o que fez no pa
recer lido, sem o menor cu1da
do, pelo relator que é um 
jurista. S. ExA confundiu to
talmente uma coisa com outra. 
Este art. 61 nada tem com a 
fundação privada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- A Mesa· lembra a V. 
ExA que o prazo d~ V. ExA está 
esiotado há muito tempo. v. 
Ex teria cinco minutos. e já 
está há vinte minutos ... 

O SR. JOÃO MENEZES- Sr. Pre
sidente, deixe-me apenas ter
minar, em poucas paiavras, 
para defender este projeto da 
criação da Fundação Machado de 
Assis, que é. por assim dizer, 
um marco. um simbolo para a 
divulgação da Língua Portugue
sa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Pois nâo. 

O SR. ~OÃO MENEZES - Essas 
determinações constitucionais 
ao poder público e à lei não 
poderiam ser cumpridas. repi
to, se não for bem interpreta
do o art. 61 referido, § § 1~ 
e 2 2 da carta Magna. E o Sena
do Federal, como representante 
da sociedade e da soberania 
nacional, se veria manietado 
justamente em sua mais nobre 
missão, a de defender os valo
res dos quais emana essa 
representatividade. 

Pelas razões expostas. Sr. 
Presidente, espero que o Sena
do da República rejeite o pa
recer, porque fez uma enorme 
confusão entre o que se trata 
de fundação privada e uma fun
dação pública. 

ESpero que se possa. dessa 
maneira, estabelecer os pri
meiros marcos para a Fundação 
Machado de Assis, pois com 
isso estaremos criando novos 
caminhos para levar a Língua 
Portuguesa através do mundo e 
fazer com que seja estudada e 
examinada em todos os seus 
setores. 

Confio QUe o Senado da Repú
blica rejeitará o parecer a
presentado e dará provimento a 
esse projeto de 1ei que cria a 
Fundação Machado de Assis. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-
neiro) Continua a 
discussão, 

O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. 
Presidente. peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Concedo a palavra. 
para discutir, a v. ExA, que 
dispõe de cinco minutos para 
ta 1. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PI. Para discutir.) Sr. 
Presidente, gostaria de ouvir 
aqui o pronunciamento do nobre 
Presidente da Comissão de 
Constituição, Uustiça e Cida
dania, Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, que é diligente e 
quase sempre está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - S. ExA não está 
presente. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Na 
ausência de s. Ex~. o que mui
to lamento, sinto-me no dever 
de pronunciar-me sobre este 
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projeto, apenas para coerente
mente, reiterar meu ponto de 
vista esposado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cida
dania, e que até hoje predomi
nou. 

Sr. Presidente, a nossa Cons
tituição, no art. 165. § 5~. é 
clara e peço a atenção do 
autor do projeto, o nobre Se
nador João Menezes. No mérito, 
estou de acordo com S. exA, 
mas, qu'anto à iniciativa~ as
sim como não admito interfe
rêncja do Poder Executivo, ao 
arrepio da constituição, aqui, 
no Congresso, também não quero 
invadir atribuições do Poder 
Executivo. 

Sr. Presidente, não se trata. 
aqui. de discutir sobre a fun
da~o. sua natureza jurídica, 
se é entidade de direito pú
blico ou privado. 

Lamento muito discordar, nes
te ponto, do meu ilustre cole
ga. Senador João Menezes. Os 
nossos administrativistas en
tendem que a fundação é sempre 
de natureza privada. Porém, a 
nossa Constituição Federal já 
distingue entre fundação ins
tituída, na área privada. por 
iniciativa privada, e a insti
tuição criada ou instituída 
pelo poder público. A Consti
tuição Federal no § 5~ do seu 
art. 165 diz: 

"A lei orçamentária anual 
compreendera: I - o orça
mento fiscal referente aos 
Poderes da União~ seus fun
dos. órgãos e entidades da 
administração direta e 1n
direta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo 
poder público." 

Se o projeto cogitasse tão
somente da fundação. da cria
ção dessa entidade, como se 
d1z hoje fundacional, certo. 
Mas, Sr. Presidente, o projeto 
vai além. Ele disciplina aRe
ceita da União. Obriga o Go
verno a destinar recursos pú
blicos para essa entidade. 

Vejam V. Ex~s. Sr. Presiden
te. Srs. Senadores. o projeto 
determina seja instituída a 
Fundação Machado de Assis. 

O art. 1~ diz que o Poder E
xecutivo instituirá a funda
ção. Até af, ainda se poderia 
admitir, dentro de um pensa
mento liberal. Mas acontece 
que o art. 2~ diz: 

"Para i nsti tu i r a Funda
ç~o Machado de Assis. o Po
der Executivo, através do 
Ministério da Fazenda, 
destinará o lucro liquido 
do primeiro sorteio da Lo
teria de Números, denomina
da Sena, realizada após a 
publicação da lei." 
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Ele compromete a receita! 
Esta receita. entretanto~ já 
tem destinação! 

O projeto vai mais longe. 

No § 2~ deste artigo, diz 
que: 

•o Ministério da Fazenda 
também deverá entregar à 

. fundação Machado de Assis 
cinqüenta por cento de to
dos de os sorteios dos jo
gos administrados pela u
nião. cujos prêmio não te
nham sido reclamados pelos 
ganhadores." 

Assim, Sr. Presidente. o pro
jeto invade a Receita: dando
lhe destinação diversa. e cr1a 
obrigações ao Ministério da 
Fazenda. É por isso que ele é 
inconstitucional, segundo o 
parecer do ilustre Senador 
Vosé Fogaça que também, lamen
tavelmente. não está presente. 

A Constituição~ com efeito. 
diz no art. 61, s 1A: 

'"§ 1 4 São de iniciativa 
do Presidente da República 
as 1 eis que: .... ~ ~ ..... ~ .. 

II -disponham sobre: 

e) criação, estruturação 
e atribuições dos Ministérios 
e ~or ógaos da administração 
pública.;, 

Pois bem, este projeto está 
determinando que o ministério 
da fazenda e a caixa Económi
ca, órgão da administração, 
destinem recursos a essa fun
dação. 

Desejo que a ~undação seja 
criada. 

No mérito, estou de acordo 
com o projeto, mas não é pos
sível, que seja desta forma 
como está redigido, porque, 
também, no meu modesto modo de 
ver, este projeto é inconsti
tucional. 

E há mais. Sr. Presidente. 
Para terminar, vou ler o art. 
3.2 do projeto: 

11 Art. 3~ A Fundação Ma
chado de Assis será presi
dida pelo presidente da A
cademia Brasileira de 
Letras .. ~"-

Ora, como Uma lei pode deter
minar que o Presidente de uma 
entidade seja forçosamente o 
presidente dessa fundação? 

Por todas estas razões, data 
venia, acompanho o nobre 
Relator. Lamento, Sr. Presi
dente, ter que votar pela in
constitucionalidade do proje-
to. ~ 
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Seria constitucional, de a
cordo com o entendimentO que 
temos adotado aqui, se o pro
jeto se limitasse a autorizar 
a criação da Fundação Machado 
de Assis, mas, tal como está 
reQigido, o tenho como incons
titucional. 

Por isso. Sr. Presidente, o 
meu voto, assim como o voto da 
minha bancada, é contrário ao 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-
neiro) -Em votação. 

o Sr. Mauro Benev1des - Sr. 
Presidente. peço a ealavra 
para encaminhar a votaçao. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Com a palavra V. Ex 4 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 
acredito que não se pode dis
cutir, neste instante, nem a 
nobreza dos objetivos, nem o 
alcance cívico da proposição 
apresentada a esta Casa pelo 
eminente Senador João Menezes. 

Se dúvidas remanescessem no 
nosso espírito, depois do pa
recer da Comissão de Educaçao. 
prQlatado pelo eminente Sena
dor Antônio Luiz Maya, a expo
sição agora feita pelo Senador 
Chagas Rodrigues nos conduzi
ria a essa posição extremamen
te delicada de embora reconhe
cendo o propósito nobre do Se
nador 0oão Menezes, nos si
tuarmos numa posição contrária 
ao seu acolh1mento. 

Acredito que S. Exa preten
deu, ao instituir essa funda
ção. homenagear também aquela 
figura exponencial das letras 
brasileiras. Patrono da nossa 
Academia Brasileira de Letras, 
que o Senado Federal já se ha
bituou a homenagear, como o 
fez no ano passado. tantas e 
seguidas vezes, numa retribui
ção àquela cronista do passa
do, mas semp~e presente diante 
de todos nós, retratando na
quela peça lapidar~ de leveza 
estilística. o velho Senado, 
com a presença das suas figu
ras marcantes, com seus deba
tes, com seus conci11ábulos. 

Entretanto. Sr. ?residente. 
estamos diante de uma norma 
incontornável de Direito Cons
titucional, aquela que se re
laciona com a competência pri
vativa do Poder Executivo. 

Em razão disto. a nossa ban
cada não teria condições de 
aprovar, neste instante, o 
projeto de autoria do Senador 
João Menezes. Daí por que nos 
posicionamos com o parecer do 
Senador Antõnio Luiz Maya. em
bora reconheçamos, como faço 
questão de tornar público nes-

te instante. o mérito do nosso 
eminente colega Senador úoão 
Menezes, que procurou através 
da instituição dessa Fundação 
Machado de Assis, homenagear 
aquele que é o Patrono da Aca
demia Brasileira de Letras. 

o Sr. Marca Maciel - sr. Pre
sidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiroÀ- Concedo a palavra a 
v. Ex 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. 
Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.)- sr. Pre
sidente, apenas para conheci
mento da Casa e especialmente 
da minha bancada. 

Se~undo a manifestação feita 
aqu1, com muita propriedade, 
pelo nobre Líder do PMDB, Se
nador Mauro Benevides. Com e
feito, reconhecendo a louvável 
intenção do autor. a matéria a 
mim me parece flagrantemente 
inconstitucional. Daí por que 
não temos como·votar favora
velmente à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C~r
ne1ro) -Em votação. 

Os Srs. Senadores que são 
favoráveis ao projeto. que tem 
parecer contrário da Comissão, 
queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. ~cão Menezes- sr. Pre
sidente, peço verificação de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Para que V. Ex~ peça 
verificação é preciso o apoio 
de 3 outros colegas. (Pausa.) 

Tem V. Ex 4 apoio necessário. 

Vai ser realizada a verifica
ção. 

Peço aos Srs. Senadores ocu
pem os seus lugares. 

Vai-se proceder à votação no
minal. 

O Sr. Marco Mactel - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pe1a 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro)- Tema palavra o nobre 
Senador. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. 
Pela ordem.)- Sr. Presidente. 
para orientação da bancada. 
gostaria que V. Ex 4 anunciasse 
o processo de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) Os Srs. Senadores 
favoráveis ao projeto votarão 
us1m 11

, os contrários, de acor-
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do com o parecer da Comissão 
de Educação. votarão '~não". 

Peço aos Srs. Senadores ocu
pem os seus lugares~ 

Peço que as lideranças se 
manifestem. As Lideranças' do 
PMDB, do PFL e do PSDB já se 
manifestaram. Outras lideran
ças que queiram manifestar os 
seus votos devem fazê-lo nesta 
oportunidade. 

Como vota o Líder do PSB7 

O SR. ~AMIL HADDAD (PSB RJ) 
-o PSB vota "sim'*, sr. Pre-
Sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neirO) - Como vota o Líder do 
PDC? 

O SR. ~CÃO MENEZES (PDC- PA) 
- usim 11

, Sr. Presidente. 

O Sr. Leite Chaves - Sr. Pre
sidente. peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Já acabou o período 
de encaminhamento. V, exA pode 
encaminhar a redação fi~al, se 
por acaso for aprovado o 
projeto. 

O Sr. Leite Chaves - Sr. Pre
sidente, mas a votação não se 
vai processar agora? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) -Agora é a verificação 
de votação. 

Peço aos Srs. Senadores ocu
pem os seus lugares~ 

Os Srs. Senadores já podem 
votar. (Pausa. ) 

(Procede-se à votação.) 

Antônio Alves 

Antônio Maya 

Chagas Rodrigues 

Cid Sabóia de Carvalho 

Francisco Ro11emberg 

João Calmon 

;t..uiz Viana 

Mareio Lacerda 

Marco Maciel 

Marcondes Gadelha 

Mário Covas 

Mário Maia 

Meira Filho 

Nelson Wedekin 

Ney Maranhão 

Odacir Soares 

Pompeu de Sousa 

Rachid Saldanha Derzi 

Ronaldo Aragão 

Ronan Tito 

Ruy Bacelar 

Severo Gomes 

Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Votaram uSIM" Srs. 
Senadores; e 11 NÃOu, 28. 

Não houve abstenção. 

Total: 35 votos. 

Votam "SIM" os Srs. Senado- Votaram 35 Srs. Senadores, 
r-es: ~om o Presidente seriam 36. 

11 Não há quorum. 
Am1r Lando 

Áureo Mel lo 

Jami 1 Haddad 

JoãoMenezes 

Leite Chaves 

Maurício Corrêa 

José Paulo Bisol 

Votam "NÃO" os Srs. 
res: 

Affonso Camargo 

Afonso Sancho 

Alberto Hoffmann 

A 1 fredo Ca.mpos 

Almir Gabriel 

Senado-

A Presidência suspenderá a 
sessão por 10 minutos, fazendo 
soar a campainha. a fim de a
guardar a chegada dos Srs. Se
nadores ao plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e 6 
mfnutos, á sessão é reaber
ta as 17 horas e 14 minu
to~.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Está reaberta a ses
são. 

Peço aos Sr-s. Senadores ocu
pem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem 
votar. (Pausa. ) 

(Procede-se à votação.) 
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Votam 11 SIM" 
Senadores: 

Amir Lando 

Áureo Mello 

Carlos Lira 

Jami1 Haddad 

.os 

João Menezes 

Maurício c;orrêa 

Mendes Canale 

José Paulo Bisol 
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Srs~ 

Votam "NÃO" os Srs. SenadO
res: 

Affonso Camargo 

Alber~o Hoffmann 

Alfredo Campos 

Almir Gabriel 

Antônio Alves 

Antônio Maya 

Chagas Rodrigues 

Cid Sabóia de Carvalho 

Frá.ncisco Rollemberg 

João Calmon 

LUiz Viana 

Márcio Lacerda 

Marco Macie1 

Marcondes Gadelha 

Mário Covas 

Mário Maia 

Meira Filho 

Nelson We!dekin 

Ney Ma r-a,~hão 

Odacir Soares 

Pompeu de Sousa 

Rachid Saldanha Cerzi 

Roberto Campos 

Ronaldo Aragão 

Ronan Tito 

Ruy Bacelar 

Severo Gomes 

Wi 1 son Mart 1 ns 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Votaram "SIW' B Srs. 
Senadores; e "NÃ0 11 ~ 28. 

Não houve ãbstenção. 
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Total: 36 votos. 

Não houve quorum. A votação 
da matéria f1ca adiada. 

Todas as matérias que depen
dem de quorum estão adiadas 
para a sessão de amanhã. 

São às seguintes as maté
rias com votação adiada: 

5 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 40, DE 1990 

Votação 1 em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
nR 40, de 1990 (nR 167/89, na 
Câmara dos Deputados). que a
prova o texto do Acordo de Cc
Produção Cinematográfica, ce
lebrado entre o Governo da Re
pú~lica Federativa do Brasil e 
o Governo da República Popular 
de Moçambique, em Maputo, em 
1R de junho de 1989. 

6 

PROJETO DE LEI DO 
DF N~ 27, DE 1990 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Lei do DF nR 27, de 
1990, de 1niciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que 
dispõe sobre a alienação de 
bens imóveis residencia1s de 
propriedade do Distrito Fede
ral e situados no Distrito Fe
deral, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob nAs 206 e 285y 
de 1990~ da Comissão 

-de Distrito Federal, 10 
pronunciamento: favorável; 2Q 
pronunciamento: favorável com 
as alterações propostas atra
vés da Mensagem n~ 108, de 
1990-DF. 

7 

CON~~~~8i6~oD~~E~:Ng~ ~SBS 
Votação, em primeiro turno, 

da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 3y de 1989. de au
toria do Senador Marco Mac1e1 
e outros Senhores senadores, 
que acrescenta parágrafo ao 
art. 159 e altera a redação do 
inciso II do art. 161 da Cons
tituição Federal. 

8 

CON~~~~8i6~oD~~E~:Ng~ ~989 
Votação. em primeiro turno, 

da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 5y de 1989. de au
toria do Senador Nelson car
neiro e outros Senhores Sena
dores. gue dispõe sobre a re
muneraçao dos deputados esta
duais e dos vereadores. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl\0 II) Quarta-feira 31 

9 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N~ 6, DE 1989 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
t~tuição n~ 6, de 1989, de au
toria do Senador Marcos Men
donça e outros 24 senhores Se
nadores. que acrescenta artigo 
ao texto constitucional pre
vendo a criação e definindo a 
competência do Conselho Nacio
nal de Remuneração Pública. 

10 

CON~~~~Si&~oD~~E~~Ng~ ~990 

Votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Cons
tituição n~ 1. de 1990, de au
torla do Senador Márcio Lacer
da e outros Senhores Senado
res, que acrescenta dispositi
vos ao Ato das Disposições 
constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

11 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N~ 2, DE 1990 

Votação~ em primeiro turno, 
da Proeosta de Emenda à Cons
tituiçao n~ 2, de 1990, de au
toria do Senador Matta-Machado 
e outros Senhores Senadores. 
que suspende a aplicação do 
art. 62 e altera o§ 2R do 
art. 64 da Constituição Fede
ral. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) - Por falta de parecer, 
deixa de ser iniciada, nesta 
oportunidade, a discussão de 
Projeto de Lei do Senado n~ 
SS/90, constante do item 12. 

É o seguinte o item com 
discussão sobrestada: 

12 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.$1. 88, DE 1990 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 172, I. 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úni
co, do Projeto de Lei do 
Senado n.$1. 88, de 1990, de 
autoria do Senador Odacir 
Soares, que dispõe sobre a 
exploração dos serviços de 
telecomunicações (dependen
do de parecer). 

O SIC~PRESIDENTE (Nelson Car
neiro) Ainda por falta 
de quorum fica prejudicado o 
Requerimento n~ 388, de 1990, 
de urgência, lido no Expedien
te, para o Projeto de Lei do 
Senado nA 118, de 1990. 

O SR. PRESIDE~E (Nelson Car
neiro) Há oradores inscri
tos. 

Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauricio Corrêa. como 
Lfder. 

D SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -
DF. Como Lfder pronuncia o se
guinte discursoT Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, não sei se o 
Sr. Cláudio Humberto Rosa e 
Silva fala sponte propria ou 
se como mandado do Presidente 
da República. A verdade é que. 
se é por si, o Presidente con
corda, porque é omisso, e se é 
porque o Presidente da Repú
blica o desi~na para tal mis
são, a situaçao _se agrava ain
da mais. 

De qualquer maneira, em qual
quer das hipóteses. estamos 
diante de uma situação imensa
mente grave. Refiro-me não às 
estripu1ias praticadas pelo 
porta-voz sobre vários inci
dentes da vida pública brasi-
1eira relacionados aos que es
tão no poder, mas, especifica
mente, a desastrada comunica
ção que ele fez, asseverando 
críticas infundadas, levianas, 
con~ra o presidente em exercf
ci o da Ordem dos Advogados do 
eras i 1. 

Na verdade, quando o presi
dente da OAB assina um oficio 
com aquele conteúdo, ponderan
do sobre a inconstitucionali
dade de portaria baixada pelo 
Ministério da Justiça, a res
peito de imposição de censura, 
ele o faz na condição de pre
sidente de uma das mais res
peitáveis entidades da socie
dade civil brasileira. Além do 
mais ele enviou o oficio que 
havia sido anteriormente dis
cutido com o Plenário do Con
selho Federal. Portanto, a 
nota é do advogado que a assi
na e que exerce a presidência 
do Conselho Federal; a nota é 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Não quero aqui ·questionar. 
Entret-anto até que e i nconst i
tucional. a despeito da regra 
cont1da no art. 220. Se a-por
taria ê constituciona-l ou 
inconstitucional. Entendo até 
que é porqUe, imaginem os Srs. 
Senadores, em postura recente 
do próprio Tribunal Superior 
Eleit6raf quando aqueles 
três pPartidos, literalmente, 
alugaram as suas siglas para 
que o candidato Fernando Cal
ler pudesse comparecer aos 
programas dos respectivos par
tidos. e vários partidos, 
vários prejudicados se dirigi
ram ao Tribunal superior Elei
toral -, aquela Corte entendeu 
que não poderia exatamente to
car naquele problema, quer di
zer, impedir que os partidos 
veiculassem até uma candidatu-
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ra alheia. porque se estaria 
ferindo o disposto no art. 
220. que assegura tota1 inde
pendência de informação, de 
crítica etc .• como estatui não 
só o art. 220 como os seus 
parágrafos. 

Agora o Presidente da Repú
blica concorda com uma porta
ria que impõe essa censura aos 
programas de te1evisão. depois 
de determinado horário, a fim 
de que sejam preservadas as 
crianças. enfim, a audiência 
que poderia ser afetada por 
inconveniências de programas 
te1evisivos. 

Quero referir-me ao seguinte: 
o porta-voz diz que o presi
dente da Ordem do Advogados 
teria que voltar aos bancos 
acadêmicos. para aprender as 
primeiras noções de Direito. e 
disse com uma agressividade de 
adjetivos inc~rivel. 

Uso da palavra, neste momen
to, Sr. Presidente, para pro
testar contra essa intromis
são. Nós, da sociedade civil, 
ajudamos a fazer no Br~sil a 
democracia ~ue vivemos. E pre
ciso que se recorde que nos 
momentos mais dramáticos da 
institucionalidade brasileira 
lá estávamos. porque naquela 
época, inclusive. eu integrava 
a Ordem dos Advogados do Bra
sil, como sou parte integrante 
até hoje. Naquela ocasião era 
presidente da OAB, e não pos~ 
so esquecer-me do assassinato 
brutal que se comete'u contra 
dona Lida Monteiro, secretária 
da Ordem dos Advogados no Rio 
de Uaneiro. morta por aquela 
bomba assassina, encaminhada 
através de uma correspondên
cia. Recordo-me, já buscando 
1935- e poderia citar muitos 
exemplos -. quando o bravo So
bral Pinto, esse pr.ovecto 
guardião da ordem e da 1e1, 
esse homem designado pelo Con
selho Federal da Ordem, de en
tão, se posicionou defendendo 
Harry Berger e Luiz Carlos 
Prestes. E lá, nos desvãos do 
fastio da ditadura de Vargas. 
protestou contra aquela arbi
trariedade, contra aquelas se
vicias, contra aquelas degra
dações humanas que eram prati
cadas, e invocou. inclusive, a 
aplicação da Lei de Proteção 
aos Animais, para que aquela 
mesma lei socorresse aqueles 
dois seres humanos que estavam 
sendo degradados nos porões da 
ditadura. 

Sr. Presidente, enfrentamos 
aqui, em Brasil ia. as baione
tas do General Newton Cruz na 
residência, e V. Exa era. na
quela ocasião. o presidente 
local da Associação Brasileira 
de Imprensa? e sabe perfeita
mente qual a contribuição não 
só da Ordem dos Advogados do 
Brasil como da Associação Bra
sileira de Imprensa, da CNBB, 

e de tantos outros organismos 
da sociedade civil. Agora, vem 
um porta-voz que seguramente 
nunca Qarticipou, e. se o fez, 
agora é complacente com essa 
crise. e ~az as crfticas mais 
contundentes e incivilizadas 
contra o presidente de uma en
tidade do maior respeito em 
nosso País. 

Uso da palavra-Para protestar 
contra esse aouso praticado 
por esse agente do Palácio do 
Planalto, que fala pelo Presi
dente da República sobre os 
assuntos que o Presidente não 
quer ouvir ou tomar 
conhecimento. 

Um país s6 se organiza quando 
a sociedade toda dele partici
pa, a fim de que os assuntos 
mais importantes da sua vida 
sejam exaustivamente discuti
dos. 

No caso especifico da Ordem 
dos Advogados do Brasil. esta
mos diante de uma evidência. 
de algo mais do que 
justificável: uma entidade que 
sempre defendeu os direitos 
humanos. uma entidade que não 
se acovardou nos momentos mais 
difíceis da vida brasileira. 
~gora se pronuncia acerca de 
uma portaria que. a seu juizo 
é inconstitucional. Está. sem 
dúvida alguma, exercendo seu 
papel, cumprindo sua missão' 
institucional, porque a ~ei n~ 
4.215, que assegura a Ordem 
dos Advogados. através do seu 
estatuto, garante que ela tam
bém se•responsabi1iza como de
fensora da ordem jurídica 
nacional. Legítimo é, portan
to. o exercfc1o do presidente 
da Ordem, legítima é a ação da 
Ordem. quando, através de uma 
nota dessa natureza. de um o
fício como esse que foi envia
do, protesta contra aquilo que 
lhe pareceu inconstitucional, 
que lhe pareceu ilegal. 

Trago ao conhecimento dos 
Srs. Senadores a íntegra da 
nota que a Ordem dos Advogados 
do Brasil publicou, para que 
integre este pronunciamento. 

O Sr. Nelson Wedekfn- Permi
te-me v. Exa um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com o 
maior prazer. nobre senadOr 
Nelson Wedekin~ 

o Sr. Nelson Wedekin - Desde 
logo, reforçQ a co1ocação que 
v. ExA faz. E mais do que evi
dente que a Ordem dos Advoga
dos tem toda autoridade moral. 
hist6rica, para produz1r a ma
nifestação que fez. e nos ter
mos mais elevados. fl respeito 
da portaria ministerial do Mi

'nistro da Justiça. Creio que a 
reação é do governo - porgu~ o 
Sr. Cláudio Humberto e o 
porta-voz do governo, ele é o 
Governo. Não poderia ser o 
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Presidente da República a fa
zer uma manifestação dessa 
natureza. Portanto, essa é a 
reação do pr6prio Governo. o 
que torna todo esse episódio 
ainda mais grave. Creio QUe 
essa manifestação é o retrato 
mesmo deste Governo. do pro
fundo desprezo que este Gover
no nutre pela sociedade civil 
como um todo. não apenas pela 
Ordem dos Advogados como 
disse VÊ Ex~ e quero estar de 
acordo. o desprezo que tem 
pelo Congresso Nacional em 
tantas vezes. em tantas oca
siões. em tantos episódios. É 
o desprezo que tem pela opi
nião nacional.· é a idéia e o 
retrato de um governo profun
damente autoritário. Essa ins
tituição, a OAB, em uma mani
festação singular, em uma ma
nifestação quase singela sobre 
·a inconstitucionalidade de uma 
portaria, recebe. como respos
ta. uma reação truculenta, uma 
reação incivilizada. uma rea
ção que, quero crer, faz bem o 
retrato e é bem o espelho da
quilo que é este Governo. Por
tanto. antes da leitura da no
ta. cumprimento V. Exa e mani
festo também a minha solida
riedade ao presidente da Ordem 
dos Advogados. à própria ins
tituição e a V. Ex~ pelo pro
testo que 1avra nesta sessão. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ainda 
hâ pouco, falava o Senador 
0osé Paulo Bisol a respeito da 
reunião ministerial presídida 
pelo Senhor Presidente da Re
pública. em que Sua Excelência 
lançava algumas objurgatórias 
sobre nossa participação no 
congresso Nacional. 

Se não pautarmos nossa atua
ção na defesa das nossas prer

·rogativas. onde é que vamos 
parar? 

sua Excelência censura o mi
nistro, tudo bem; censura um 
secretário. tudo bem; mas no 
exercfcio pleno como parlamen
tar. jamais poderá Sua Exce-
1énc1a imiscuir-se, como tam
bém na Ordem dos Advogados do 
Bras1_1, que, dentro d~;~. ordem 
jurídica brasileir8, exerce o 
seu papel . -

O Presidente da República não 
tem legitimidade pa~a colocar 
o seu porta-voz e explorar os 
meios de comunicação, detratar 
e pisotea~ as organizações, 
pois não temos acesso a esses 
mesmos meios de comunicação. 

Cpmo nos iremos defender se 
não. dispomos desse tempo de 
televisao? Porque é muito 
fácil alguém chegar e dar uma 
notícia nacionalmente e depois 
protestarmos aqui da tribuna. 
Não temos, absolutamente, con
dições de respaldar, não temos 
como protestar e temos sido 
vitimas disso. 
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A todo instante. noticiam-se 
as maiores inverdades a res
peito do funcionamento do Con
gresso Nacional. Constantemen
te somos vftimas de acusações 
defensáveis. Temos que nos de
fender, mas não temos condi
ç5es de ~azê-lo. eorque os 
meios de comunicaçao não nos 
reservam espaço suficiente. 

Aqui já se falou várias ve
zes. é um assunto que volta e 
meia é discutido. do direito 
que temos. O Congresso não po
deria curvar-se diante dessa 
prepotência que existe. Tínha
mos que ter um mecanismo legal 
para chegar também em rede na
cional e apresentar as nossas 
razões. Quantas vezes fomos 
injustiçados, fomos tr1turados 
por informações construidas. 
deturpadas. por noticias que 
levam ao conhecimento do povo 
brasileiro inverdades a nosso 
respei~o. e não temos condi
ções de nos defender. 

E af está a resposta: a falta 
de credibilidade desta N~ção 
com relação ao Parlamento. 

É preciso que a Nação brasi
leira entenda que grandes a
vanços para a implantação da 
ordem democrática só foram ob
tidos graças ao sacriffcio da
queles bravos que lutaram a
qui, no Congresso Nacional. 

Entretanto, hoje somos peça 
de chacota na rua. Fomos, in
clusive, vítimas. nas elei
Ções. de incompreensões do e
leitorado, porque os meios de 
comunicação estiveram no Go
verno de José Sarney, em de
terminado momento. contra nós 
e estão, desde o infcio do Go
verno do Presidente Collor. 
completamente a seu serviço e 
contra o Congresso Nacional, 
através de informações subli
minares, de informações, de 
noticias que são plantadas nos 
horários mais importantes. E 
estamos aqui unêmicos. apaga
dos. tíbios. sem condição de 
nos defender. 

o Sr. Cid Sab61a de Carva
lho Permite-me v. Exa um 
aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÉA - Com 
pra2er, ouço v. Exã. 

O Sr. Cid Sab61a de Carva
lho - Senador Maurício Corrêa. 
estou ouvindo a sua palavra 
com muita ·atenção. No domingo, 
ainda liguei para a sua resi
dência, por ter visto na tele
visão o Sr. Cláudio Humberto; 
e causou-me um verdadeiro hor
ror o ~ue estava acontecendo 
no vfdeo; fi~uei horrorizado -
liguei para a sua residência 
exatamente para sab8r se V. 
Exa., como ex-presidente da 
OAB, iria falar. Porque, se 
não o fizesse, eu o faria. Mas 
daria preferência à sua pala-
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vra, pela sua condição mais 
autorizada, embora tenha sido. 
durante mais de iO anos, tam
bém conselheiro da OAB, secção 
Ceará. 

A verdade é que o Sr. Cláudio 
Humberto agrediu inesperada
mente o presidente d~ OAB. re
comendando que voltasse à es
cola, que voltasse a estudar. 
e que um dia depois. a qual
quer tempo. resolvesse ler a 
Constituição, porque não a 
conhecia. Considerei esse fato 
uma agressão muito grande. em 
se tratando do presidente da 
OAB, órgão a quem a democracia 
brasileira tanto deve, como 
ressalta V. ex•. Quero fazer 
de suas palavras as minhas. V. 
ExA pronuncia um discurso que 
seria aquele gue eu deveria 
pronunciar tambem, dentro des
sa mesma temática e conduzindo 
exatamente o mesmo protesto. 
Está af patenteado que o Go
verno Collor é um governo ner
voso, neurotizado e neuroti
zante, porque não tem calma 
para enfrentar o exercfcio 
democrático, nem para enfren-
tar as imputações de 
inconstitucionalidade. Nem 

-quero entrar no mérito dessa 
portaria, mas, aos que me con
sultaram há muito que digo que 
aquele artigo do Estatuto da 
Criança em que se louva o Go
verno é inconstitucional. Essa 
portaria pode ser meritória, 
ter boa intenção. ser cândida 
e pura, ter todas as virtudes 
do mundo, mas é inconstitucio
nal também. Não nos vamos a
longar, porque. sendo ou não 
inconstitucional. nem importa 
agora. o que importa é que um 
órgão do porte democrático da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
foi agredido abrutmente por um 
porta-voz do Governo, o porta
voz do Poder Executivo, de 
quem deveria esperar-se, no 
mfnimo, a 1haneja, a delicade
za e a elevação de conduta. 
Era o aparte que queria dar a 
V. Ex 4 

O SR. MAURÍCIO CORRÉA - Veja 
v. ExA que o pr6prio Cláudio 
Humberto, hoje porta-voz da 
Presidencia da República. foi 
o s-eu mais voraz adversário no 
jornal de Maceió. De uma hora 
para outra. coopta e vem exa
tamente para o lado do Presi
dente da República, e, hoje. é 
o seu porta-voz. Isso prova 
que não tem coerência e se 
presta a esse tipo de Serviço. 

Quando vejo que uma nota des
sa atinge todo um passado his
tórico de luta da Ordem dos 
Advogados do Brasil, é triste 
perceber que o Presidente da 
República não respeita essa 
instituição. 

É lamentável que isso tenha 
acontecido e que não haja ou 
não tenha havido nenhum pro
testo mais generalizado desta 

Nação .Pelas suas expressões 
mais VlVBS. 

O Sr. Mauro Benevides - Per
mite-me V. ExA um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRtA - Ouço 
v. Ex 4 • com prazer. 

O Sr. Mauro Benev1des - Nobre 
Senador Mauriciô Corrêa, a e
xemplo dos nossos eminentes 
cole~as Nelson Wedek1n, Cid 
Sabó1a de Carvalho, também de
sejo trazer a V. Ex4 a mani
festação do nosso desagravo ao 
Conselho da Ordem dos Advoga~ 
dos do Brasil. diante da viru
lência da linguagem utilizada 
pelo porta-voz do Palácio do 
Planalto ao comentar uma Qor
taria estabelecendo horário 
para apresentação de programas 
na televisão. Ao longo do pro
cesso de redemocratização do 
Pais, a Ordem dos Advogados do 
Brasil. através de todos os 
seus presidentes à época - Se
abra Fagundes, Raymundo Faoro, 
Bernardo Cabral. Márcio Thomaz 
Bastos até Ophir Filqueiras 
Cavalcante. já nos dias atuais 
- à Ordem dos Advogados do 
Brasil marcou a sua tradição 
em defesa das liberdades pú
blicas. dos direitos humanos, 
enfim, uma contribuição 
inestimável à conso1idação da 
democracia no Brasil. Recordo
me de que, em 1977/78, ainda 
quando o guante do autorita
rismo imperava no País. o en
tão Presidente do Senado Fede
ral, o saudoso Senador Petrô
nio Portella, iniciava aquele 
diálogo com vistas a se alcan
çar a redemocratizaçáo; não 
foram poucas as vezes em que, 
em seu gabinete, no Senado, 
chegavam, por ele convidados, 
os dirigentes da Ordem dos Ad
vogados do Brasil para uma 
troca de idéias que objetiva
vam, sobretudo, direclonar o 
País para esse rumo a que, a
final. chegamos: a implantação 
do Estado de direito através 
da Carta constitucional de 5 
de outubro de i988. Como mem
bro da OAB. do Conselho Sec
cional do Ceará. dese~o levar, 
neste instante, a man1festação 
do meu desagravo a essa insti
tuição, e repudiando os termos 
realmente 1ncivilizados, e 
essa incivilidade está ressal
tada na nota da OAB, que V. 
Exa vai ler logo mais, portan
to. é uma manifestação de de
sagravo à Ordem dos Advogados 
do aras i 1. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA - Essa 
paz que ele vive agora, inclu
sive a condição que ele tem·de 
dizer o que quer dizer. na 
verdade tem como base aquilo 
~ue construímos. 

Recordo-me~ perfeitamente. 
quando realizamos um congresso 
da OAB em 1967 - em 1967! -. 
1á em curitiba, quando nasceu, 
pela primeira vez, a idéia, 

• 
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em caráter naciona1, da ofi
cialização da convocação de 
uma assemblãia nacional 
constituinte. Nunca ninguém, 
em tempo algum, lutou mais, 
senão a Ordem,· para que tivés
semos uma assembléia nacional 
constituinte. 

Recordo-me, perfeitamente, 
quantos debates foram realiza
dos, quantos conclaves foram 
efetivados: aqui, em Brasflia, 
acendemos uma pira permanente 
atê que se convocasse a Assem
bléia Nacional Constituinte, a 
Tim de que a Nação, discutindo 
o novo pacto, pudesse votar. 

Não é esse "'pau-mandado", se 
me permitem esta expressão, 
que vem dizer que o presidente 
d~1 Ordem é um a na 1 fabeto, que 
vai ter que voltar para os 
bancos acadêmicos para dizer o 
que tem que ser dito. 

Manifestou um protesto, como 
sempre a Ordem fez, e fará 
sempre, pela sua grandeza. 
pelo seu passado e pela sua 
dignidade. 

O Sr. Mãrio Covas -Permite
me v. Ex 4 um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Ouço 
v. ExA com o maior prazer. 

O Sr. Mário Covas - senador 
Mauricio Corréa, traQo- exa
tamente com a autoridade de 
quem não é sequer advogado. 
sequer bacharel, e sim enge
nheiro -um testemunho de na
tureza h1st6r1ca que vem mu_ito 
a propósito, num momento em 
que Tato como este ocorre. Em
bora não sendo sequer bacha
rel, fui Lider do Partido de 
oposição num perfodo muito di
Tici1 da ditadura. Vivi neste 
Congresso, no perfodo de 63 a 
68, instantes profundamente 
dramáticos. A Ordem dos Advo
gados não foi a única insti
tuição brasileira a contribuir 
para o processo de 
redemocratizayão. Nessa fase, 
até mesmo multa gente que não 
havia l u!:ado no passado se i.n
corporou ao processo. Mas a 
OAB foi, sem dúvida, uma das 
poucas instituições com a au
toridade e com a dimensão po
lítica, jurídica e ética que 
lutou contra a ditadura, qvan
do ela vivia mais acesa. E e
vidente que aqui estou repe
tindo o óbvio .. Apenas pude 
testemunhar, no instante em 
que cada passo que se dava re
queria a presença cada vez 
mais dinâmica de uma sociedade 
civil gue quer1a a afirmação 
democratica, o meu testemunho 
do papel desempenhado por essa 
entidade. No entanto. isto não 
está em jogo. ·O que está em 
jogo, neste inStante, é que, 
de repente, uma figura que tem 
a denominação tão contraditó
ria de porta-voz se refere a 
uma nota emitida pela Ordem 

dos Advogados, não pelo seu 
Presidente; o Presidente é 
quem assina a nota apenas. En
tretanto. é ~vidente que, ao 
Tazê-lo, ele está traduzindo a 
voz, o pensamento e a cultura 
juridica que se incorpora ao 
acervo da Ordem dos Advogados 
do Brasf1. E recebe de alguém, 
cujo títúlo é porta-voz, afir
mativas deste tipo: o Presi
dente em exercício da Ordem 
dos Advogados deve ter a hu
mildade de voltar à escola, no 
Qrau em que a sua autocritica 
1ndicar, para uma reciclagem 
em matéria cons~itucional. 
Além de ignorar o texto cons
titucional, 12nora também o 
texto da Lei n 8.069, que, em 
seu art. 254, prevê até puni
ções para emissoras que des
respeitam o que a Constituição 
exige. Adiante ele vai além e 
entra num julgamento politico. 
O Presidente em exercfcio pa
rece acometido da doença in
Tantil da derrota eleitoral 
não solucionada, afirmou. Se
gundo Cláudio Humberto, alguém 
precisa, além de fazê-lo ler a 
Constituição~ avisá-lo que a 
eleição acabou e o candidato 
dele perdeu. 

Sr. Senador, a figura de por
ta-voz é, do ponto de vista 
polftico, e até mesmo como 
pessoa, uma abstração. o que é 
um porta-voz? Porta-voz e uma 
caixa de ressonância, é um 
alto-falante, é alguém que se 
propõe ou, teoricamente diz 
aquilo que, por circunstâncias 
de falta de tempo ou outra ra
zão~ o Presidente diria e 
delegou-lhe para Tazer. De 
duas uma: ou o que ele diz não 
é o que o Presidente pensa~ 
então, ele já não é porta-voz, 
ou ele é porta-voz e o que ele 
diz. necessariamente, tem que 
ser atribuído ao Presidente da 
República. Neste Governo, isso 
me parece mais óbvio ainda, 
porque ouço o Presidente dizer 
a cada momento que neste Go
verno os erros e os acertos 
lhe pertencem. Ele não abre 
mão da totalidade da responsa
bilidade, vai além até, com 
certa elegância, socializa as 
vitórias. mas assume todos os 
prejuizos. 56 que não vejo 
como essa arrogância contida 
nessas palavras, que afinal 
reproduzem a arrogância que é 
uma constante neste Governo, 
possa deixar ou possa ser de
bitada apenas ao porta-voz. 
Não consigo isolá-lo, enquanto 
figura, da figura do Presiden
te da República; ele é porta
voz do Executivo? portanto, 
ele é alguém que repete, ecoa, 
multiplica, amplifica, amp1ia 
aquilo que o Presidente daRe
pública diria ou que alguém do 
Executivo di~ia. E este é re
almente o grande drama que vi
vemos hoje, o de um Governo 
que fez uma concessão à 
democracia: disputar eleições. 
E que entende, como aliás ou-
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tras Tiguras que já passaram 
por este Pafs, que a democra
cia se esgota nisso. Passando
se pela eleição e tendo-se a 
vitória eleitoral, a partir 
dai os compromissos cessaram. 
O Presidente da República diz. 
no seu discurso Teito ontem, 
que o seu Plano de Governo não 
merece contestação. Ele Toi 
aprovado pela oplnião pública 
na votação. como se. a rigor, 
alguém que fosse eleito se de
sobrigasse. a partir do ins
tante da e1eição, de ser parte 
de alguma coisa maior do que o 
seu próprio Governo, de ser 
parte da sociedade e do suces
so deste Pafs. Deixo aqui a 
solidariedade de alguém- não 
sou sequer advogado -que tem 
pela Ordem dos Advogados uma 
profunda admiração. um enorme 
respeito e eu diria até uma 
grande gratidão, de quem pôde 
assistir. de quem pôde viver e 
conviver com a atuação digna. 
altiva. serena, firme que a 
Ordem dos Advogados tomou em 
cada instante da sua história. 
E a minha rejeição, para dizer 
um mínimo a um tipo de conduta 
que se vai tornando neste Pafs 
uma constante, que coloca um 
pequeno agrupamento como 
proprietário da verdade, a 
tentar traduzir, em cada ins
tante. a qualquer momento. que 
não se lhe faz a vontade, ou 
que se lhe oponham regras, a
inda que nasçam da ciência ju
ridica, imediatamente há reta
liações deste tipo. Que este 
porta-voz, se não.Tor capaz de 
sê-lo, pelo menos use o bom 
senso. se é que o possui. para 
filtrar algumas coisas e para 
tenta~ colocar a palavra do 
Governo, do Chefe do Executi
vo, no mfnimo quando se tratar 
de uma ordem dessa respeitabi
lidade e desses antecedentes, 
com a dignidade, com a serie
dade, sobretudo, que a educa
ção na relação politica exi
ge. 

O SR. MAURÍCIO CORR~A - Sem 
dúvida que a nota do porta-voz 
foi deseducada. o Presidente 
da República~ mais uma vez. 
foi despótico, deseducado e 
incivilizado, através do 
porta-voz, porque, se o porta
voz fala, é o Presidente da 
República que fala contra uma 
entidade com todo o seu passa
do, com todo o seu respeito. 
E, quando verifico isto, .sinto 
que essas aleivosias. esses 
escarmentos são passados con
tra a honorabilidade de juris· 
tas da maior expressão nacio
nal. porque o Conselho Federal 
da Ordem é constituído pela 
representação de três advoga
dos destacados de cada uma das 
Unidades da Federação. Então, 
na verdade, quando o Presiden
te faz esta referência, ele a 
faz ao que existe de melhor em 
termos de cabeça pensante em 
matéria de Ordem dos Advoga
dos, em matéria de interpreta-
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ção de leis, em matéria. en
fim, do exercfcio da advoca
cia. 

Eu me permito ler a nota. não 
sem antes agradecer ao Senador' 
Má'rio Covas a gentileza do a
parte, que, sem dúvida nenhu
ma, adensou este modesto pro-. 
nunciamento. 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

CONSELHO FEDERAL 

Nota Oficial 

o Conselho Federal da or
dem dos·Advogados do Bra
sil, tendo em vista a forma 
incivilizada com que o 
porta-voz da Presidência da 
República contestou o ofi
cio encaminhado por esta 
entidade ao Senhor Ministro 
da vustiça, contra a Porta
ria n~ 773/90, resolve es
clarecer e alertar a Nação 
sobre o seguinte: 

1~ A Ordem dos Advogados 
do Brasil, após reunião de 
sua diretoria, reafirma a 
inconstitucionalidade da 
Portaria n~ 773/90 do Mi
nistério da Justiça. 

2~ A linguagem deseducada 
e grotesca, utilizada rei
teradamente pelo porta-voz 
do P~esidente da República. 
rebaixa o nível intelectual 
e ético do debate dos pro
blemas nacionais, não con
tribuindo de nenhuma forma 
para o aprimoramento das 
instituições~ a felicidade 
do povo brasileiro. 

3~ Apesar de reconhecer 
que a matéria deva ser re
gulada, principalmente em 
favor dos interesses da fa
mília, do menor e do ado
lescente, não se pode admi
tir que tal providência 
seja aplicada de forma 
inconstitucional. Portarias 
ministeriais, por mais bem 
intencionadas que sejam, 
não podem substituir leis 
federais, discutidas e vo
tadas pelos representantes 
do povo nas Casas Parlamen
tares. 

4~ o Estatuto da Criança 
e do Adolescente~ ao 
contrário da leviana afir
mativa do ROrta-voz presi
dencial, é inaplicável à 
espécie. o "poder público", 
referido nesse estatuto, 
não é sinónimo de 11 lei 
federal 11

, explicitamente, 
mencionada na Constituição. 

s~ A competência da União 
sobre a matéria. apesar de 
prevista. 9enericamente. na 
Constituiçao, depende da 
regulamentação da lei fede
ral específica. 
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6" A Ordem dos Advogados 
do Brasil jamais def~ndeu à 
licenciosidade dos costu
mes. Não foi ela quem fo~
neceu à imprensa, nos últi
mos dias. matéria-prima 
para escândalos de toda 
sorte. envolvendo desde a 
moralidade pessoal até a 
probidade pública. Não lhe 
~altam, pois. condições mo
rais para opinar em matéria 
de censura. 

7~ Se desconhecimento de 
lei ~ode ~er atribuído a 
alguém. nao será a Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
pois não é ela autora da 
pletora de erros elementa
res de direito. contidos em 
atos administrativos e me
didas provisórias. eivados 
de flagrante ilegalidade ou 
inconstitucionalidade. 

a~ Convicta de sua res
ponsabilidade histórica e 
estatutária. a Ordem dos 
Advogados do Brasil conti
nuará, a despeito do ataque 
sofrido. denunciando qual
quer violação à Constitui
ção Federal, especialmente 
na área de liberdades 
democráticas. opondo perti
naz resistência às tentati
vas de restauração do auto
ritarismo e do arbítrio. 

9~ A agressão pra~icada 
pelo porta-voz da Presidên
cia da República não cons
titui fato isolado mas in

-tegra um processo proposi
tal Qe intimidação e des
crédito da sociedade civil. 
das instituições. das enti
dades e das pessoas. Esta 
tática não difere, funda
mentalmente. de antigos ex
pedi entes, anteriormente 
operados pela ditadura. 

10~ Mais uma vez. a O~dem 
dos Advogados do Brasil 
conclama os advogados e a 
sociedade brasileira para a 
vigilante defesa da cidada
nia, especialmente agora 
quando surgem indfcios, 
cada vez mais preocupantes, 
de volta a procedimentos 
incompatíveis com o estado 
democrático de direito. 

a~asfJia. 29 de outubro 
de 1990 Tales Castelo 
Branco. Presidente em exer
cfcio. 

E aqui, antes de encerrar, eu 
gostaria de chamar a atenção! 
sobretudo, dos colegas do Se1 
nado que fazem oposição ao Gor 
verno Co11or. 

Temos uma alta, uma altíssim~ 
responsabilidade daqui para ~ 
f~ente; fala-se na fo~mação de, 
b 1 ocos. embora eu entenda que· 
a formação de blocos se torna1 
uma operação um pouco d1ffci1, 
em virtude das lideranças, mas 1 

temos QUe manter uma harmonia 
de entendimento, para exercer
mos uma plena oeosição ao Go
verno Collor. Nao é uma oposi
ção irracional. uma oposição 
feita contra o Brasil, uma o
posição contra um projeto pe~
sonalista. contra um homem 
que. se não houver da parte do 
.Congresso um~ fiscalização e
fetiva. podera atingir. atra
vés da sua ambição, patamares 
insuportáveis. 

Encerrando estas palavras. 
Sr. Presidente. lembro-me. 
neste instante. do livro que 
ora leio. o Declínio e a Queda 
do Império Romano. · do 
extraordinário historiador in
Qlês, contemporâneo de Adam 
Smith, Edwa~d Gibson. Ele cita 
uma passagem, naquele momento 
em que o império romano tomava 
conta desde~ os montes Atlas. 
no norte da Afrlca. até à B~i
tãnia, do Eufrates até à anti
ga Lusitânia, que é hoje Por
tugal, fazendo uma referência. 
inclusive. a uma batalha que 
houve entre um resistente, um 
revoltado. alguém que se opôs 
ao império romano, que era o 
césar daquela provfncia da 
Pérsia, e esse individuo que 
se ~evoltou- chamado Shapur
combateu aquele exército roma
no e Qanhou a batalha. Na pró
pria Pérsia. para lá do Eufra
tes, vieram vários camelos com 
uma riqueza enorme sobre eles, 
para entregar a Shapur, que 
tinha, afinal, vencido o impé
rio romano. ali, naquele 
local. Era uma riqueza enorme: 
ouro, prata. tudo o que havia. 
E o sujeito. que era o gover
nador dessa outra província 
subordinada a Roma, e que es
tava satisfeito com a vitória 
de Shapur, também acompanhou e 
ficou humilhado, porque Shapur 
disse: "Só aceito esses pre
sentes se o governador vier 
agui e. de joelhos, com as 
maos atadas atrás, confessar a 
sua humildade, a minha prepo
tência e o meu valor. o tal de 
Odenato. que era o governador 
dessa provincia distante. foi 
para casa humilhado com aquele 
vexame. E Shapur determinou 
que toda aquela riqueza fosse 
despejada no Eufrates. E ele, 
Odenato, ficou aborrecido com 
aquilo e acabou reunindo um 
pequeno contingente de pessoas 
.que viviam em tendas, um con
tingente de agriculto~es, de 

. amigos, de leais companheiros 
e veio enfrentar Shapur. E, 
1ncríve1. ganhou a batalha do 
próprio Shapur. E um pouco da 
riqueza que havia mandado. ele 
recuperou. Fez algo mais 
g~ave: tomou todas as mulheres 
de Shapur e levou-as para o 
Eufrates. 

Então, entendemos que quem é 
forte hoje pode ser fraco 
amanhã. Parece-me que o Presi
dente da República teria que 
ser um pouco mais humilde, te-
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ria que ser menos césar e mais 
juiz, juiz de uma grande Nação 
~ue espera de um ~residente da 
República posturas corretas. 

Por isso. entendo que nós da 
Oposição temos um papel da 
maior importância neste 
momento: fiscalizar os ates do 
Governo. Agor.a. por exemplo, 
demos o nosso apoio. demos o 
nosso voto. até me1horamos a 
proposta governamental que 
tratava da autorização, do es
tabelecimento de parâmetros 
para a negociação· da dívida 
externa, porque entendemos que 
os interesses superiores da 
Nação estão acima dos interes
ses particulares do projeto do 
Sr. Fernando Co11or de Mello. 

Eis a razão pela qual, ao 
concluir estas minhas pala
vras. quero dizer aos nobres 
senadores QUe estão conosco na 
bata1ha contra o Presidente da 
República. fazendo oposição. 
que es~aremos aqui vigilantes 
permanentemente na defesa dos 
superiores interesses do povo 
bras i 1eiro. não permitindo que 
medidas provisórias. atos di
tatoriais extrapolem .o jmbito 
da competência do Presidente 
da República. porgue é esta a 
função da Oposiçao. vamos de
fender o Brasil contra o pro
jeto personalista do Presiden
te da República. (Muito bem! 
Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. 
Mauricio Corrê8, o Sr. Ne7-
son Carneiro. PPesfdente, 
deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pe1o 
Sr. Pompeu de Sousa, 3g Se
CI'etárfo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) -O Senador que preside 
os trabalhos da Casa. neste 
momento sente-se no dever 
indec1ináve1 de levar a sua 
so1idariedade à manifestação 
do discurso do nobre senador 
Maurício Corrêa e de todos os 
seus eminentes aparteadores à 
estúpida agressão à Ordem dos 
Advogados do Brasil. o que 
constitui uma agressão à so
ciedade civil deste País. Isso 
precisa ser desagravado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Quero chamar a aten
ção dos presentes e de toda a 
Casa que está sendo convocada 
uma sessão extraordinária para 
amanhã às 10 horas. quando de
veremos eleger os Conselheiros 
da República. e tratar das in
dicações de autoridades. Che
fes de Missão Diplomática. en
viadas a este Senado para se
rem aprovadas ou ~ão. (Pausa.) 

Com a palaVrà o nobre Senador 
Luiz Viana Neto. (Pausa.) 

S. ExA não está présente. 

com a pa1avra o nobre Senador 
Roberto Campos. (Pausa.) 

S. ExA desiste da palavr.a. 

Com a palavra o nobre Senador 
Jami1 Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. 
PresiDente e srs. Senadores; 
Tenho feito vários pronuncia
mentos nesta Casa relacionados 
com o projeto das distribuido
ras de petróleo e combustfveis 
no nosso Pafs. 

Sr. 'Presidente. ouvi uma de
claração de estar.recer. que os 
postos de gasolina no Paraná. 
que se rebeiaram contra a li
berdade na cobrança dos preços 
dos combustíveis, estariam fa
zendo um~ carte1 contra uma 
portaria do Governo, aquela 
que permite preços diferentes 
para os combustlve1s no nosso 
Pafs. 

Sr. Presidente, a aberração é 
a seguinte: essa portaria per
mite que cada posto cobre de 
acordo com as imposições das 
distribUidoras. Tenho recebido 
por parte de proprietários de 
postos de gasolina informações 
de QUe são obrigados a diminu
ir até 1 cru2eiro e 30 centa
vos de a1guns postos 
da Atlanttc para que a distri
byição seja f~ita normalmente. 
Var1os frent1stas estão sendo 
colocados na rua e está se 
tramando a au~omatizaçáo total 
desses postos para que. sem 
condições de sobrevida, possam 
as distribuidoras. que agora 
já têm autorização pa~a venda 
dos combustíveis. assumir o 
controle de toda a venda de 
combustfveis no nosso Pafs. 

Sr. Presidente, esta portaria 
do Governo mantém para as dis
tribuidoras o mesmo preço. 
quer dizer, as distribuidoras 
não podem vender mais barato 
para os postos, mas, em con
trapartida, os postos são o
brigados a vender mais barato. 

Sr. Presidente, é extremamen
te. grave a. situação dos 
proprietãrios de postos de ga
solina no nosso País. Atrás 
dessas manobras. não tenhamos 
dúvida,· existe uma jogada para 
a privatização da Petrobrás, 
fato que o Presidente Eduardo 
3e1xeira declarou que deve ser 
colocado perante a população 
brasileira na ocasião da dis
cussão da r e f orrMJ: 
consti tuciona1. 

sr. Presidente, a Tribuna de 
Imprensa de segunda-feira, 29 
de outubro de 1990, traz um 
excelente artigo. que deve ser 
lido atentamente por todos a
queles que defendem as riQue
Zas nacionais, com o seguinte 
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título: "Chega de tanta misti
ficação. n 

Logo no infcio do artigo le
mos o seguinte, sr. Presiden~ 
te: 

NAlguém tem ~ue fa~er al
guma coisa para conter os 
desvarios praticados pelos 
principais ministros do go
verno Collor de Mello con
tra as empresas estatais. 
especialmente a Petrobrás. 
A forma autocrática e des
trutiva conforme vêm sendo 
tratadas essas empresas hu
milha o seu funcionalismo. 
reduz sua produtividade, 
deprecia o seu patrfmônfo, 
redu2 sua rentabilidade e 
fere fundo os brlos e o o~
gulho de toda a sociedade, 
afrontada com a campanha de 
desmora1i2ação de alguns 
dos principais sfmbolos da 
luta pelas soberania e pro
gresso nacional. 

Primeiro, foi a Companhia 
Siderúrgica Nacional. quase 
transformada em um 
••mausoléu incandescente" em 
plena Volta Redonda. Depois 
a Eletrobrás. cujos alertas 
da gravidade da situação 
energética vêm sendo consi
derados "esquerdices" de um 
funcionalismo xiita e 
incompetente. Passaram pelo 
Banco do Brasil. usando 
todo o tipo de esterioti
pia. do "marajalato'' à cor
rupção. e ameaçando sangrar 
seus principais ativos. E 
finalmente. cheQaram ao 
grande arquétipo chamado 
Petrobrãs. ignorando pre
ceitos constitucionais e um 
dos mais arraigados dos 
sentimentos militares. 

É preciso Que alguém diga 
a co 11 <;>r gue PCOjetos de 
modern1zayao .nao passam 
pelo ach1ncalhe. Ou que 
programas de privatização 
não são nunca precedidos de 
gestões depreciativas. Ou 

·mesmo que trocar um monopó
lio do Estado por um mono
pólio ou oligop61io privado 
não significa avanço algum. 
mas sim um retrocesso em 
relação aos discutiveis pa
drões atuais de eficiência 
e subordinação. Alguém tem 
que chamar a atenção do 
presidente da República 
para esse festival de medi
das lesivas e de inconti
nência verbal que seus mi
nistros vêm desferindo con
tra as estatais. 

A Petrobrás parece ser o 
último a1vo nessa· histbria 
toda." 

Não foi o último alvo, Sr. 
Presidente. porque hoje 1emos 
nos jornais que está sendo 
tramada a privati2ação da Em
braer, que já amea.ça demjtir 



6260 Outubro <le 1990 

quatro mil funcioná~ios, ap6s 
determinar férias coletivas. 
tendo a sua direção afirmado 
~ue após essas medidasÉentrarã 
numa grande recessão. a con
tenção de despesa para após. 
ser privatizada a empresa.' 
Ouvi esta declaração ontem no 
~ornal Nacional, através do 
porta-voz do Ministério da 
Aeronáutica. 

Serão tomadas várias medidas 
para que haja o enxugamento da 
máquina administrativa da Em
braer. que se projetou inter
nacionalmente como uma grande 
fábrica de aviões. tendo os 
seus aviões vendidos em todo 
mundo. Infelizmente já está 
sendo tramada a destruição de 
mais uma estatal brasileira. 
preparando pare que haja. na 
realidade, a sua privatiza
ção. 

o Sr. Nelson Wedekin- Permi
te-me v. ExA um aparte? 

O Sr. Mauricio Corrêa- v. 
Ex4 concede um aparte? 

O SR. .JAMIL HADDAO Ouço 
primeiro o Senador Nelson We
dekin, depois, com todi a sa
tisfação, ouvirei v. Ex 

O Sr. Nelson Wedekin - Sena
dor Uamil Haddad, mais uma vez 
V. ExA aborda aqui assuntos da 
maior importância, relaciona
dos com os melhores e mais al
tos interesses nacionais. Em 
primeiro lugar, quero falar 
sobre essa portaria da distri
buição do ~ombust{ve1, porque 
ela é um modelo de 
contradição. Diz o Governo que 
quer desregulamentar, mas. na 
verdade. fixa o preço para as 
grandes distribuidoras~ a mai
oria delas multinacionais, em
bora en~re elas também esteja 
a distribuidora da Petrobrás, 
e libera o preço, mas fixando 
um preço-teto para o comé~cio 
varejista de combustfveis. 
Desregulamenta para vinte e 
poucos mil postos de gas~lina, 
portanto, pequenos comercian
tes. ou médios comerciantes, 
espalhados pelo Brasil intei
ro. mas deixa o p~eço fixo 
para as grandes distribuido
ras, principalmente as 
multinacionais. E af uma solu
ção que, aparentemente, enca
minha para que estas grandes 
distribuidoras também acabem 
por tomar conta do setor, como 
se fez em outros pafses. que 
adotaram o modelo· neoliberal, 
como é o caso do Chile. Aqui 
no Brasil se encaminha para 
que as grandes dist~ibuidoras, 
como Shell, Esse, Texaco, A
tlantic etc. também acabem por 
toma~ conta do setor, não só 
da distribuição mas, também, 
do comércio varejista, portan
to, prejudicando os milhares 
de pequeno$ comerciantes 
brasileiros. E- um modelo de 
contradição mas, ao mesmo tem-
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po, é muito sintomático o que 
ê este chamado processo de 
privatização, este processo de 
desregul~mentação~ este modelo 
neoliberal que não fa2 outra 
coisa senão confirmar o poder 
dos fortes e a riQueza dos po
derosos. ao mesmo tempo em que 
socializa os eventuais 
prejuizos. E outro ponto ~ue 
v. Ex4 abordou de passagem, 
que. creio. chega a ser escan
daloso. é o "fato de a 
Petrobrás, que é um orgulho 
para este Pafs. resultado de 
tantas lutas. de tantos sofri
mentos. de tantos movimentos 
do povo brasileiro, ter hoje 
alguém na sua presidência con
tra a disposieão constitucio
nal do monop61fo. Já estamos 
chegando às raias do absurdo. 
Tudo, numa grande trama, numa 
g~ande conspiração, à ~ual V. 
ExA fez referência. ou seja. a 
idéia clara, o plano claro do 
Governo, em relação às esta
tais. de degradá-1as, de 
depreciá-las. de sucateá-las; 
é uma má administração delibe
rada. é a compressão das tari
fas, é a administração desas
trosa sob todos os pontos de 
vista par~ levá-las. enfim, à 
privatização. Esta seria até 
uma boa tese se não ocorressem 
privatizações como a da Vasp, 
que elas acabam acontecendo 
com recursos do próprio 
Governo. No caso da Vasp, com 
recursos da Petrobrás. Enfim, 
é a sociedàde brasileira que 
vai pagar a p~iv~tização des
sas estatais. E o sofrimento 
do povo brasileiro, é o patri
mônio do nosso povo que vai 
financiar essas privatizações. 
v. Ex.a. tem toda razão, ·senador 
Jamil 'Haddad. É preciso que 
aqui no Senado e na Cãmara. e 
onde ainda existam brasileiros 
com algum brio, com algum or
gulho de ser brasileiro. que 
se levante a voz contra esse 
processo verdadeiramente cri
minoso contra as nossas rique
zas, contra os interesses mais 
legitimes do povo brasileiro. 

O SR. .JAMIL HADOAO - Nobre 
Senador Nelson Wedekin, v. Exa 
se destaca nesta Casa pela de
fesa intransigente das rique
zas nacionais. V. Ex~ coloca 
no meu discurso uma parte que 
o valoriza. Agradeço a v. ExA 
pelo aparte. 

E, apenas, nobre senaaor Mau
rfcio_ Corrêa, antes de 
conceder-lhe o aparte. lerei 
matéria publicada sobre o Sr. 
Cláudio Humberto. Aprove1tando 
que V. ExA fez um pronuncia
mento sobre 'essa figura 
estranha. Veja V. Ex~ gue nes
te artigo de Luiz César Faro 
há um trecho em que ele diz o 
seguinte: 

••o raciocínio tortuoso e 
caipira do porta-voz da 
Presidência da República. 
Cláudio Humberto, que con-

siderou a recusa da direção 
da empresa em emprestar al
guns milhões de dólares ao 
empresário Wagner Canhedo 
uma manobra das esquerdas 
dentro da empresa. de forma 
a evitar que ela fizesse um 
bom negócio e assim retar
dar a sua privatização." 

Veja V. Ex4 como age esse 
porta-voz. Ele, se é o porta
voz, está, na realidade, dei
xando bem claro que o Presi
dente da República quer a pri
vatização da nossa Petrobrás. 
e que a Petrobrás devia ter 
feito aquele empréstimo ao Sr. 
Canhedo. 

Nobre Senador Maurfcio Corrê
a.. o jornal, o informativo 
bancário do Sindicato dos 
Bancários de Brasília traz a 
seguinte matéria: 

"VEJA QUEM 
COMPROU A VASP 

Sim. já sabemos, o Grupo 
Canhedo anunciou Brasil a
fora e em propaganda carís
sima que adquir1u a Vasp. 
Adquirir significa "tirar 
dinheiro de seu bolso e 
comprar qualque~ coisa. 
Esta definição está 
correta. Então, não foi .o 
canhedo que comprou a Vasp. 
Primeiro, porque exige do 
ae seja rolada a divida de 
200 milhões Qe dólarés Que 
a empresa aérea tem junto 
ao banco. Depois, consegue 
do mesmo BB financiamento 
superior a um bilhão de 
cruzeiros para vários com
panheiros do Grupo. E. por 
último, já se sabe que não 
vai poder comprar gasolina 
da Petrobrás, porque deve à 
SR Distribuidora mais de 
dezoito milhões de dólares. 

Não é uma beleza? Compra 
a segunda maior empresa de 
aviação do Pafs praticamen
te sem tirar um centavo do 
bolso, tudo, é claro, por 
conta do setor público. Is
to, no Bras i 1 ,. se chama de 
iniciativa privada, isto é, 
nem tem iniciativa nem vive 
sem recursos públicos. Por 
isso, companheiros. a con
clusão é uma só: Quem com
prou a Vasp fomos n6s; ago
ra, quem fica com o lucro é 
o Grupo Canhedo. "· 

Veja V. e~ o que saiu publi
cado neste jornal de Brasília. 
do Sindicato dos Bancários. 

o Sr. Mauricio corrêa - ~er
mi te-me v. Ex a. um apar·te? 

O SR. úAMIL HADDAD- Ouço V. 
Exa, com toda a satisfação. 

O Sr. Mauricio Corrêa- v. 
Exa nem saiu do Senado e já 
começo a ter saudades da sua 
ação aqui. Infelizmente, V. 
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Ex~ vai nos deixar, porque enxugamento. Até notamos favo
concorreu à Câmara dos Deputa- rave1mente a muitas 
dos. · Ainda bem que foi elei- iniciativas. Mas há alguns pa-. 
to~ e n6s teremos a sua bravu- trimónios nossos que são 
ra. a sua inteligência a sua invendáveis, Que são 
combatividade colocada à dis- inalienáveis. Falar em trans
posição do Parlamento brasi- • formar a Petrobrás. por exem
leir·o. Estava eu vendo, salvo plo, numa outra entidade para 
engano, no Vorna1 Nacional, ser vendida, acabar com o mo
ontem. ou anteontem, não me nopólio, é um crime de lesa
lembro muito bem, aquele resu- pátria que se pratica. E tan
mo da palavra do Presidente da tas outras estatais que, sabe
República. Num determinado mo- mos, custaram o sacrificio do 
mente, perguntaram a Sua Exce- povo br8sileiro. Quero solida
lência sobre os destinos da rizar-me com o seu pronuncia
Petrobrás- V. ex• deve ter mente e, mais uma vez. teste
visto também , se seria munhar a altivez com que v. 
favorável ou não à privatiza- Ex4 , em nome do Partido Socia
ção da Petrobrás. O antigo lista Brasileiro, como seu 
presidente da estatal, o Sr. Presidente, defende as teses 
Motta Veiga, disse numa entre- nacionalistas do mais alto in
vista que seria favorável à teresse brasileiro. 
privatização. acabar, enfim, 
com o monopólio do petróleo no 
Brasil. Essa pergunta foi en
dereçada ao Presidente da Re
pública e· sua Excelência disse 
que a Constituição Federal de
termina o monopólio do petró
leo, o que será cumprido. Se a 
revisão constitucional, que 
vai ser feita em 1993, chegar 
à conclusão de procedimento 
contrário, tudo bem. Quer di
zer, sente-se que o Presidente 
da República torce para que a 
Petrobrás não seja monopólio 
estatal brasileiro. Agora es
tamos vendo, e v. ExA falou no 
seu pronunciamento, acerca da 
Embraer. que sempre foi a me
nina dos olhos dos governos 
passados, com que orgulho, com 
que ufanismo se falava da ex
portação de tucanos para o E
Qito, até para a Inglaterra, 
para o Canadá. se não me falha 
a memória. Trata-se de um pa
trimónio brasileiro. o próprio 
ex-presidente da Embraer foi 
convidado para ser ~residente 
da Petrobrás e hoje é o Minis
tro da Infra-Estrutura: o Pai 
da Embraer. No entanto. sabe
mos dentro daquilo que falou o 
Senador Nelson Wedekin que o 
projeto do Governo é o do 
neo1iberalismo. Quer dizer, 
sabemos que atrás de tudo isso 
está embutida a tese de acabar 
com as empresas estatais. seja 
da forma que for, para que 
elas abram espaço à iniciativa 
privada. Pouco importa que es
sas estatais tenham custado o 
sangue do povo brasileiro, te
nham custado a dureza para que 
se montasse tudo aquilo, en
fim, as grandes lutas que se 
travaram em torno da montagem 
dessas estatais. Hoje estamos 
verificando que a Embraer 
prepara-se exatamente. para ser 
leiloada, vendida, para ser 
entregue a um grupo qualquer, 
quiçá um grupo internacional, 
quem sabe. Sem dúvida, o que 
está atrás dessa crise da Em
braer é exatamente a transKor
mação dela em empresa do Esta
do para emRresa particular, 
porque esse é o objetivo do 
Presidente Co11or. Sabemos que 
há necessidade de se fazer um 

O SR. JAMI L HADDAO - Nobre 
Senador Mauricio Corrêa, agra
deço as suas palavras e tenho 
uma satisfação: continuarei 
convivendo com os amigos que 
fiz neste Senado, e me orgulho 
muito de ser milionário de a
mizades, nas nossas reuniões 
do Congresso. com a certeza de 
que Nelson Wedekin, V. Ex 4 , e 
outras pessoas que sempre lu
taram pelos interesses nacio
nais, estarão aqui no Senado. 
com as suas vozes, procurando, 
na realidade, evitar que fatos 
como esses possam ocorrer li
vremente em nosso Pais. 

Sr. Presidente, a sessão só 
se iniciou às 14 horas e 50 
minutos, deveria durar quatro 
horas. Normalmente iria até às 
1s•horas e 50 minutos. 

O. SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Hã convocação do Con
gresso Nacional para as 18 ho
ras e 30 minutos. Peço a V. 
Ex4 que abrevie suas conside
rações. com as quais me soli
darizo, aliás, totalmente. 

O SR. JAMIL HADDAD - Quero 
apenas, Sr. Presidente, ler 
mais um trecho desse artigo de 
Luiz César Faro, que me parece 
deva ser colocado no meu 
pronunciamento. 

outro dia. declarei que a 
Petrobrãs compra o óleo, 
refina-o, Rrepara-o, prepara 
os combustíveis. subsidia o 
álcool e as distribuidor~s en
tram com a nota fiscal e com o 
lucro. As distribuidoras fazem 
só isso. que é o chamado filet 
mtgnou dos derivados de petró
leo e dos combustíveis. 

Sr. Presidente. segundo este 
artigo, vemos um fato: 

Pois bem, digamos que al
guém argumentasse que a 
privatização total da dis
tribuição dos combustfveis 
e o arrendamento da refino 
fossem criar maiores condi
ções de competitividade e, 
conseqüentemente, um rebai-
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xamento dos preços de ven
da. O líder empresarial 
João Pedro Gouvêa Vieira. 
dono de uma das maiores re
des de distribuição e refi
no do Pafs. responde: 
uAcabar com o monopólio es
tatal é o mesmo que entre
gar para um cartel das dis
tribuidoras, detentoras de 
65% do mercado, o resto de 
poder de arbitragem que o 
Governo ainda tem". 

Sr. Presidente, este assunto 
vai merecer muitos pronuncia
mentos nesta casa. Tenho cer
teza de' que durante a revisão 
do processá constitucional as 
vozes dos brasileiros 1evan
tar-se-ão. 

Outro dia, falei que V. Exa, 
eu e outros companheiros par
ticipamos ativamente para gue 
tivéssemos a nossa Petrobras. 
Militares se incorporaram na
quela luta. Por isso, a certe
za é de que o sentimento na
cionalista desses militares 
impedirá que interesses inter
nacionais venham a acabar com 
o monopólio do petróleo em 
nosso País. 

Hoje. em razão do pouco tempo 
que me restou, ficarei por a
qui. mas voltarei quantas ve
zes for necessário para trazer 
esse assunto à baila. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Alfredo campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (MG. 
Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Ouro Preto 
está promovendo uma série de 
manifestações. com o objetivo 
de resguardar o tftu1o de Pa
trimônio Cultural da Humanida
de. conforme reconhecido não 
só pela Unesco mas. principal
mente. por tantos quantos ali 
acorrem para admirar o conjun
to arquitetõnico e as peças 
individuais que compõem a re
presentação barroca do nosso 
estado. 

Há tempos. esse património 
vem sendo di lapidado por visi
tantes inescrupu1osos. indivi
dual e coletivamente, que, ig
norando a importância históri
ca e cultural daquele sftio, 
promovem cenas de ·vandalismo 
contra a cidade e sua 
·admirável arte. 

Na última sexta-feira, dia 
19. o comércio fechou suas 
portas e organizou uma passea
ta de protesto, denunciando os 
acontecimentos registrados 
quando das manifestações pelo 
114~ aniversário da Escola de 
Minas. no fim de semana 
anterior. 
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A data, que deveria, por to
dos os méritos, merecer uma 
comemoração condigna, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, 
marcou-se por cenas chocantes 
de desrespeito público e pa
tr,imonial, de consequüências 
lamentáveis por força de es
tragos, depredações e 
imundicie. 

O movimento "Ouro Preto pára 
e protesta". conforme se i nti
tulou o desagravo, foi organi
zado por entidades representa
tivas do municipio, centrando
se não apenas nos últimos a
conteci mantos, mas também em 
sinal de alerta para ocorrên
cias semelhantes, costumeiras 
nos fins de semana prolongados 
e nas próprias rememorações da 
instalação da escola de Minas. 

A intenção dos promotores do 
protesto objetiva alertar as 
autoridades para o grave pro
blema por que passa ouro Pre
to, sem sombra de dúvida um 
dos maiores orgulhos de Minas, 
do Brasil e da própria 
humanidade. 

Policiamento, disciplina no 
trânsito, melhoria de infra
estrutura urbana são algumas 
das providências a serem toma
das para se resguardar a inte
gridade do município. 

Afora isso, resta à própria 
população conscientizar-se de 
que se ouro Preto conseguiu 
ig~alar-se a tantos quantos 
monumentos há no mundo, desde 
a antiguidade greco-romana, 
isso se deveu à própria capa
cidade de seus moradores cria
rem as condições propicias à 
preservação. caso contrário, 
aquele local sediaria um monte 
de ruínas. 

E se hoje chegou ao status de 
património da humanidade, mui
to mais razões há para se man
ter intacto esse bem colativo. 
(Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL -
RO. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. embora a al
guns possa parecer intempesti
vo, o tema 9ue me traz a esta 
tribuna e de profunda 
atualidade. Refiro-me ao prd
cesso de revisão constitucio
nal, previsto para 1993, no 
art. 3~ do Ato das Disposições 
Transitórias da Constituição. 

A imprensa nacional dá conta 
de intensa movimentação, em 
alguns importantes setores 
parti dá r i os. em torno da · tese 
de antecipação da revisão 
constitucional. Entre os que 
propugnam essa tese. estaria o 
eminente De.o~tado U 1 ysses Gu i-
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marães. ex-Presidente ga 
Constituinte. o argumento nao 
che9a a ser nítido: a anteci
paçao seria necessária, tendo 
em vista a crise brasileira. 

Ora, nada mais vago q.ue isso. 

Até onde alcanço. não vejo 
qual a relação entre as duas 
coisas - a crise económica 
brasileira e a revisão consti
tucional e onde uma pode 
neutralizar a outra. A crise 
brasileira precede a atual 
Constituição. É decorrente de 
variados fatores. que enVolvem 
a conjuntura interna e a ex
terna, produzidos ao longo das 
últimas décadas. A Constitui
cão que aí está terá muitas 
imperfeições, mas certamente 
não é a causa, nem a solução 
da crise brasileira~ 

Portanto~ antecipar a revisão 
constitucional nada tem a ver 
com a solução da crise brasi
leira- quer politica, quer 
económica. Essa antecipação, 
no máximo, configura algo bem 
diferente: a crónica vocação 
brasileira pela inconstituci
onalidade. Afinai, parecemos 
nutrir verdadeira ojeriza pe-
1 as 1 eis que nós mesmos 
produzimos. 

o Constituinte de as. ao es
tabelecer cinco anos como pra
zo para a revisão constitucio
nal, não pretendeu ser 
aleatório. Fixou aquele ~razo 
por entendê-lo o mfnimo 
necessário para que as insti
tuições - profundamente afeta
das pelas mudanças da nova 
carta - pudessem absorver ple
namente o espfrito e o sentido 
das transformações que lhes 
foram impostas. E ainda: cor
responde aquele período ao i
nicio da segunda etapa dos 
mandatos legislativos, quando 
os parlamentares já terão tido 
tempo suficiente não apenas 
para melhor se familiarizar 
com os mecanismos da institui
ção, como também já estarão de 
olho no julgamento do eleitor, 
que ocorrerá no ano seguinte. 
Como se vê, o Constituinte de 
88, ao fixar o prazo de cinco 
anos. agiu com grande sabedo
ria. 

At~opelar 6Ssa interição não 
me parece medida de bom senso. 

Tomemos o exemplo do p~óprio 
Congresso Nacional. A nova 
Constituição dá ao Legislativo 
poderes que desconhecia na 
história recente. E que, la
mentavelmente, continua, em 
grande parte, desconhecendo. 
lemos, hoje, condições concre
tas de nos tornarmos fiscais 
do Poder Executivo. E, quer 
por desconhecimento. quer por 
reflexo condicionado, não ocu
pamos ainda todos os espaços 
de poder que a nova Carta nos 
reservou_. 

Temos hoje condições de in
fluir efetivamente no processo 
administrativo e na condução 
da economia. Cabe, por exem
plo, ao Senado dispor sobre 
lim~tes e condições para a 
concessão de garantia da União 
em operações de crédito exter
no e interno. E ainda não e
xercemos devidamente o papel· 
que nos está reservado no pro
cesso de renegociação da divi
da externa. Damos ainda os 
primeiros e tímidos passos no 
assunto. · 

A última intervenção nossa na 
matéria deu-se por iniciativa 
da Ministra da Economia. que 
aqui veio em busca de nosso 
apoio. Teve ela mais descorti
nio que n6s sobre nossa pr6-
pria importância. Na realida
de. ainda não nos acostumamos 
com ela. Afinal, nos últimos 
anos. essa importância foi 
consideravelmente menor. 

Não estou aqui fazendo criti
cas à instituição a que. com 
muita honra, pertenço. Ao 
contrário: vejo tais fatos com 
naturalidade, dentro do pro
cesso de adaptação ao novo pa
pel das instituições, que o 
Constituinte de 88 anteviu - e 
que o levou a fixar em cinco 
anos o prazo para a revisão. 

Se faço essas observações. é 
tão-somente para frisar a im
portância do respeito ao prazo 
de revisão estabelecido pela 
Constituição. 

Não estou aqui defendendo a 
imutabilidade da Carta de 88. 
Como adepto do liberalismo mo
derno, tenho sérias restrições 
ao seu espirita estatizante. 
que atribui ao Estado o mono
pólio das boas intenções e da 
justiça social. Lamento que 
sua promulgação tenha precedi
do em alguns meses o fim da 
ilusão socialista em todo o 
Leste europeu e a derrubada do 
muro de Berlim. Não fosse esse 
lamentável anacronismo e cer
t'amente teríamoS uma Carta 
mais afinada com a mode~nida
de. 

Isso, porém, não significa 
que tenhamos que deflagrar, 
desde já. novo processo cons
tituinte, desrespeitando a in
ten~ão explicitada nas Dispo
siçoes Transitórias. que é da 
carência de cinco anos, conta
dos da promulgação~ 

Outro aspecto relevante diz 
respeito ao plebiscito. marca
do também para 1993. Se a re
visão fosse antecipada, sem 
que o plebiscito também o fos
se, terfamos uma anomalia, 
pois correrfamos o risco de 
confirmar o presidencialismo 
no processo de revisão consti
tucional e ver o povo, inver
samente, consagrar o parlamen
tarismo. 
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E aqui aproveito para diver: 
gir de uma critica corrente a 
Constituição de 88. segundo a 
qual ela serta um hibr1do de 
parlamentarismo e 
presidencialismo. Teria si,do 
~eita sob o espírito do regime 
de gabinete e. à última hora. 
convertida em presidencialis
ta. 

Não concordo. 

Os poderes atribuídos ao Le
gislativo não desfiguram a na
~ureza presidencialista do 
regime. Apenas transformam O 
papel do Congresso. exigindo
lhe uma presença fiscalizadora 
mais intensa. Não acho QUe por 
af haja pecados. Ao contrário. 
acho que há virtudes- e cabe 
a n6s, parlamentares. ocupar
mos esses espaços. 

Esse o grande desafio Que nos 
estã posto: exercitarmos a 
plenitude de nossas 
prerrogativas. Parece simples, 
mas nem tanto. O reaprendizado 
da prática democrática é peno
so, demanda tempo e paciência. 
No caso brasileiro, o desafio 
é ainda maior, pois precisamos 
integrar as gigantescas massas 
da população nesse aprendizado 
democrático. 

traram o anacronismo de nosso 
sistema eleitoral. 

Primeiro ponto: 'carecémos de 
uma Justiça Eleitora1 profis
sionalizada. Se, nos tempos de 
jejum elettçral. isso parecia 
desnecessar,o. agora. em plena 
lua-de-mel dQmocrática - com 
eleições sucessivas - nada pa
rece mais indispensável. 

Outro ponto. que merece 
análise aprofundada, dado o 
caráter controverso de ~ue se 
reveste: o voto facultativo. E 
ainda: a duração do mandato 
p~esidencial e a conveniência 
da reeleição. Pessoalmente, 
sou,em princípio, favorável ao 
instituto da reeleição. com 
mandatos de quatro anos, tal 
como ocorre nos Estados 
Unidos. Mas acho que o tema 
deve ser exaustivamente deba
tido por toda a sociedade. 

Enfim. antes de se pensar em 
antecipar grazos de revisão da 
constituiçao, h~ muito o que 
fazer - inc1usive. a própria 
regulamentação da Constitui
ção. 

Precisamos nos habituar ~a 
cumprir as decisões que nos 
mesmos tomamos. Se a Carta que 
aprovamos há tão pouco tempo 
manda que aguardemos cinco a
nos, então por que vamos 
descumpri-la? 

Nada impede muito pelo 
contrário que deflagremos 
desde já o debate junto à 
sociedade. o Brasil, em seu 
conjunto precisa refletir com 
mais profundidade a dimensão 
das transformações que se ope
raram no leste europeu ano 
passado e as mudanças que ain
da se processam no mundo 
civi 1 izado. 

Grande par.te das críticas que 
hoje atingem a nós~ polfticos. 
decorrem não apenas de nossos 
defeitos (que são. em suma, os 
defeitos de nossa sociedade), 
mas da inexistência de uma 
cultura democrática no Brasil. 
Não temos a tradição de uma 
vida institucional estável. E 
as ·sucessivas interrupções 
nesse processo conduzem à 
cristalização de equívocos e 
distorções. Um deles é-supor 
que a sociedade é melhor que o 
Congresso gue a representa. 
Não é: um e a cara do outro. Percebe-se claramente aue, 
E o aperfeiçoamento da repre- neste fim de milênio, a huma
sentação parlamentar depende nidade passa por veloz preces
fundamentalmente da elevação so de metamorfose. Qual nosso 
do nível de participação da papel nisso tudo? Para onde 
sociedade no processo políti-. vamos? O que queremos? Que fa
ce-institucional. remos com nossas mazelas soci

As reformas que precisamos 
fazer - e com toda a urgência 

independem da revisão cons
titucional. A primeira de to
das diz respeito à mudança de 
mentalidade. Precisamos nos 
conscientizar de que temos no
vas e importantes prerrogati
vas a exercitar e que a opi
nião pública está atenta para 
o cumprimento desses deveres. 

Feito isso o que já 
representará uma verdadeira 
revolução em nossa vida públi
ca - estaremos em condições de 
promover outra iniciativa ur~ 
gente em nosso processo demo
c~ático: a reforma eleitoral. 
As eleições deste ano. que re
cistraram volume considerável 
de votos nulos e brancos, mos-

ais, que nos colocam entre os 
países mais atormentados do 
planeta? 

São questões que devem prece
der o debate da revisão cons
titucional, que terá que con
tar com o efetivo engajamento 
da sociedade brasileira. 

E.- neste sentido já deveria 
ter começado. 

Era o que tinha·a dizer, Sr. 
Presidente. (Muito beml) 

O SR. PRESID~NTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -
SC. Pronuncia o seguinte 
discurso. ) Sr. Pres 1 dente. 
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Srs. Senadores, preocupa-nos 
sobremaneira a atual politica 
industria1 do Governo. asso
ciada a uma perversa po1ftica 
econômica. Entendemos que a 
finalidade, o objetivo final 
de uma politica industrial 
para o nosso Pafs deve ser a
quele que venha a promover o 
desenvolvimento económico do 
Brasil, e. no caso que nos 
traz hoje à tribuna. instale o 
processo e o poder decisório 
dentro de nossas fronteiras, 
desenVolva o potencial tecno
lógico nacional nos setores 
considerados 11 de ponta" e ir
radiadores de novas tecnolo
gias, promovendo a ampliação 
do mercado interno. Estamos 
falando do conselho Nacional 
de Informática· e Automação 
(CONIN) e de sua associação ao 
setor da ciência __ e tecnolpgia. 

A matér1a, pela sua importân
cia. foi tratada na edição do 
dia 5 deste mês de outubro 
do ~ornal Ciência Hoje, órgão 
da SBPC- Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência. 
com o tftulo: "Sai le das 
ilusões". O artigo trata. ini
cialmente, das inglórias mis
sões do atual Conin. cuja re
formulação colocará a pá de 
cal e dará o tiro de miseri
córdia na nossa Polftica Na
cional de Informática. assu
mindo atribuições do Congresso 
Nacional. Além disso. terá que 
admin1strar. até 1994, pelo 
menos. 4 (quatro) ilusões. que 
serão desenvolvidas no decor
rer do nosso pronunciamento, a 
saber: 

a) moderhizar o Brasil e au
mentar sua competitividade, 
liberando a importação de pro
dutos e tecnologias; 

b) apoiar a capacftação tec
nológica das empresas nacio
nais; 

c) integrar as políticas de 
eletrônica de consumo, de te
lecomunicações e de informáti
ca, para assegurar a necessá
ria escala de produção; 

d) dominar as tecnoloQias do 
Primeiro Mundo, atraves de 
joint-venture. 

Apesar de todas as turbulên
cias por ~ue passou o ex
Ministério da Ciência e Tecno
logia. criado a i5 de março de 
1SS5 pelo Decreto n~ 91.146, 
ele assumiU desde logo a ges
tão do património cientffico e 
tecnológico nacional. definin
do c1aramente as politicas que 
seriam adotadas para o nosso 
desenvolvimento, inclusive em 
áreas de tecnolo~ia de ponta~ 
como é a informatica. respon
dendo aos anseios, não só da 
comunidade científica do Pais, 
dos institutos de pesauisa, 
das universidades, dos pesqui
sadores. dos bolsistas e d~ 



6264 Outubro de 1990 

c 1 asse empresar 1 a 1 , mas de 
toda a sociedade brasileira. 
Marco importante foi a criação 
da CAPRE - Comissão .de Ativi
dades de Processamento Eletr6-
nico -. que consubstanciou, na 
Resolução n~ 1/76, uma série 
de propostas Qeradas tanto nos 
meios acadêm1cos. profissio
nais e empresariais, quanto no 
Sepro. no BNOES, na ex-seplan, 
no Conselho de Segurança Na
cional e nas Forças Armadas. 
Com ousadia, criatividade, de
terminação e senso de respon
sabilidade, foi criado ou a
berto o necessário espaço para 
o nosso desenvolvimento tecno
lógico nacional. Tanto assim 
que, já em 1967, ou mesmo na 
década de 70, tinham sido es
tabelecidas as bases da Polí
tica Nacional de Informática, 
que~ apesar da carência de re
cursos. selecionou projetes de 
pequeno porte, adaptados às 
condições regionais da época. 
Nascia, assim~ um segmento 
próprio para o desenvolvimento 
nacional - o dos micro e 
mini computadores. 

Inicialmente órgão do Conse
lho de Segurança Nacional. a 
SEI - Secretaria Especial de 
Informática. novo marco do 
nosso desenvolvimento cientí
fico e tecnológico. favoreceu 
o alargamento de fronteiras, 
resultando, posteriormente. na 
proposta enviada ao Congresso 
Nacional, que definia clara
mente a nossa Politica de 
Informática (Lei nk 7.232~ de 
4 de outubro de 1984). Assim, 
a partir de 1984, passamos a 
acompanhar as tar9fas desen
volvidas pela SEI e pelo CONIN 
- Conselho Nacional de Infor
máti'ca e Automação. criado no 
bojo da nossa Lei de 
Informática. Composto de Mi
nistros de Estado, de repre
sentantes da sociedade cientí
fica e daS empresas do setor 
de informática, esse importan
te õr9ão de assessoramento da 
Presidencia da República pas
sou a integrar. efetivamente. 
a Política Nacional de Infor
mática. 

Esse órgão de assessoramento 
superior tem sido responsável, 
desde 1985, pelo estudo e a
presentação do 1~ e do 2~ PLA
NIN - P 1 ano Na c i ona 1 de 
Informática e Automação,. o 
primeiro dos ~uais apresentado 
em 15 de maio de 1985. 

Sr. Presidente, Srs. senado~ 
res. temos acompanhado, duran
te nossa atividade parlamen
tar, os relatórios e propostas 
apresentados pelo Conin. Ele 
foi sempre o fiel intérprete 
da Politica Nacional de 
Informática. na forma em ~ue 
está definida no art. 2~ da 
Lei n~ 7.232, de 29 de outubro 
de 1984, verbis: 
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"A Política Nactonal ..de 
Informática tem eor objeti
vo a capacitaçao nacional 
das atividades de informá
tica, em proveito do desen
volvimento social, cultu
ral, politico, tecnológico 
e económico da sociedade 
br~sflelra ( ... ).• 

Assim, através de uma real 
instrumentação da Política Na
cional de Informática, o Conin 
vem formulando o Plano Nacio
nal de Informática, caminho 
para a capacitação nacional, 
para o crescimento de nossa 
autonomia, da produtividade da 
economia brasileira e para o 
bem-estar ~a população. 

Para atingir os objetivos da 
Politica Nacional de 
Informática. o Conin, ao longo 
da sua existéncia e atuação. 
não se descuidou de adotar uma 
estratégia para informatizar a 
sociedade brasileira. tudo de 
acordo com disposicões legais 
(art. 2~ da Lei n~ 7.232/84-
Lei da Informática), destacan
do-se: 

a) ação governamental 
rientação~ coordenação, 
mula das atividades de 
mática; 

na o
estí

infor-

b) participação do Estado nos 
setores produtivos, de forma 
supletiva. quando ditado pelo 
interesse nacional, e nos ca
sos em que a iniciativa priva
da nacional não tiver condi
ções de atuar ou por eles não 
se interessar; 

c) proibição à criação de si
tuações monopolfsticas, de di
reito e de fato; 

d) direcionamento de todo o 
esfOrço nacional no setor, vi
sando ao atendimento dos pro
gramas prioritários do desen
volvimento económico e social. 

Com relação à Produção de 
Bens e Serviços de Informáti
ca, o Conin tem promovido a 
consolidação da indústria na
cional a fim de viabilizar seu 
crescimento e a ocupação de 
mercado, preferencialmente por 
meio de tecnolOQia local e 
fortalecendo,· prloritariamen
te. o desenvolvimento dos se
tores de software e microele
trônica. 

Entende o Conin ~ue a indús
tria nacional de informática 
deve ser fomentada no sentido 
de desenvolver produtos com 
_tecnologia nacional. Não sendo 
viável o -seu desenvolvimento 
em tempo hábil, por cohvocação 
às empresas nacionais, admite 
a adoção de tecnologia estran
geira. condicionada ao compro
misso, por parte da empresa 
receptora, de absorver essa 
tecnologia e buscar desenvol-

ver outras etapas tecnológi
cas, por si própria. 

O Plano Naci anal de 
Informática, dentro da estru
tura maior que é a Politica 
Nacional de Informática e ins
trumentado pelo Conin, contem
plou as chamadas diretrtzes 
espeéificas, que são as se
guintes: 

a) estímulo a projetes de em
presas nacionais que tenham 
compromisso de desenvolvimento 
tecnológico; 

b) inCentivo ao desenvolvi• 
mento e à comerei a 1 i zação 
de software por empresas na
cionais; 

c) estimulo a projetas de su
per micro-computadores por em
presas nacionais; 

d) estfmulo ao desenvolvimen
to de tecnologia nacional nos 
projetes de superminis. a par-
tir da absorção de tecnologia 
estranQeira; 

e) promoção do domfnio de 
tecnologias dos processos pro
dutivos para os segmentos que 
utilizam a automação indus
trial; 

f) estimulo ao 
to de empresas 
bricantes de 
digital; 

desenvolvimen
nacionais fa
instrumentação 

g) promoção à implantação de 
empresas nacionais produtoras 
de eguipamentos para a telein
formatica; 

h) automação de serviço: 
bancários e comerciais. 

Idêntica preocupação orientou 
a proposta do II Planln, ainda 
não em vigor, em face da reti
rada da proposta pelo Poder 
Executivo. 

Estamos ainda na vigência do 
I Planin, com suas metas e su
cessivas prorrogaç~es. 

O II Planin deverá ser refor
mulado pelo atual Governo. com 
o estabelecimento de metas 
mais precisas. mas com profun
das alterações apresentadas 
pelo Governo anterior. 

Mas voltemos às ~uatro 
"ilusões" do Conin. referidas 
no artigo do Ucrnal Ciência 
Hoje: 

a) "modernizar o Bras i 1 e au
mentar sua competitividade, 
liberando a importação de pro
dutos e tecnologias". Não a
creditamos ser esse o caminho. 
Ao contrário. deveríamos ter 
estendido a outros setores de 
tecnologia de ponta, conside
radas como estratégicos. a r~
serva de mercado. Nenhum pa1s 
teve sucesso no seu desenvol-
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vimento sem alQUm tipo de pro
teção às suas 1ndústrías, como 
reserva de mercado, imposição 
~ tarifas. proibições etc ... 
Se a indústria nacional de 
computadores está defasada, o 
~ue dizer dos setores domina
dos pelas empresas multi e 
transnacionais? Sem capacfta
ção tecnológica, não competi
remos com os produtos estran
ge1 ros e perderemos o poder 
decisório; 

b) "apoiar a capacitação tec
nológica das empresas 
nacionais ... Com poucos recur
sos não nos será possivel pro
mover nenhuma capacitação 
tecnológica. Por outro lado. a 
demanda industrial não deve 
ser o critério único para o 
nosso desenvolvimento tecnoló
gico, nem as. universidades, 
institutos e centros de pes
quisas poderão ficar atrelados 
às indústrias. De um modo qe
ral. o empresário brasile1ro 
gasta muito pouco em pesquisa 
e desenvolvimento: ·cerca de 
11% dos gastos totais em CT. o 
resto é por conta do setor 
público; 

c) "integrar as polfticas de 
eletrônica de consumo, de ~-
1 ecomun i cações e de 
informática. para assegurar e 
necesári a esca 1 a de produção". 
A Zona Franca de Manaus, com 
toda a sua liberalização 
(recursos, incentivos fiscais 
e livre importação de 
componentes), não conseguiu 
reduzir os custos finais de 
seus produtos, que não podem 
concorrer com os respectivos 
lmportados. Com a importação 
de 11 ca 1 xas-Qretas", perdemos o 
poder decisório e o controle 
da tecnologia; 

d) "dominar as tecnologias do 
Primeiro Mundo, através 
de joint-ventu~es. As tecnolo
gias importadas trazem consigo 
o selo indelével do se~redo, 
resultado da pesquisa e do 
desenvolvimento. Sem desenvol
vimento interno, por meio de 
pesquisa própria e de técnicas 
que possamos dominar. estare
mos sempre a reboque de novas 
tecnologias e processos. O 
Brasil precisa investir maci
çamente nas universidades e 
nos centros de pesquisas~ se 
não quiser importar, eterna
mente, tecnologias de segunda. 

Concluindo. Sr. Presidente, o 
conin está prestes a estabele
cer normas e procedimentos le
gais contrários à sua filoso
fia e às suas propostas ante
riores que tanto contribufram 
para consolidar o setor de 
informática em nosso País. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO ( PMDB 
RO. Pronuncia o seguinte 
discurso. ) Sr. Presidente. 
srs. senadores, a ·constituição 
Federal , no art : 1·59, inciso 
I, letra c, estabelece que a 
União entregará três'por cento 
do produto da arrecadação dos 
impostos sobre renda e proven
tos de qualquer natureza e so
bre produtos industrializados. 
para aplicação em programas de 
financiamento ao setor produ
tivo das regiões Norte. Nor
deste e Centro-Oesté, através 
de suas instituiçóes"financei
ras de caráter regional, de 
acordo com ós planos regionai.s 
de desenvolvimento. · 

Um texto claro, incisivo e 
que encerra uma detérmi nação, 
uma ordem constitucional t Não 
paira sobre ele nenhuma dúvida 
e não precisa sequer ser in
terpretado pelos juristas. Mas 
o BASA (Banco da Amazônia 
s.A.) não entende ·assim, 
coloca-se acima da Constitui
ção e resolve não cumpri-la. 

Na última reunião do Condel, 
em Tocantins. em 22. de feve
reiro de 1990. foi aprovada 
uma resolução determinando a 
liberação das parcelas desse 
fundo para os estados e o Basa 
resolve não acatar essa deci
são e não cumprir deliberação 
de um órgão superior, colocan
do-se acima de tudo e de todos 
e prejudicando os estados na 
i mp 1 antaÇão dos proj e tos de' 
infra-estrutura que já se en
contram na Sudam. 

Já estão depositados no Basa 
recursos da ordem de 3 bilhões 
de cruzeiros e certamente ge
rando recursos para o banco; 
indevidamente. quando já pode
riam estar sendo aplicados nos 
estados da região Norte para 
minorar os graves problemas 
sociais que esses estados es
tão enfrentando. 

É inconcebível e inaceitável 
~ssa atitude do Basa. que numa 
decisão autoritária e 
arbitrária, arroga-se o direi
to de decidir quando e como o 
texto constitucional deva ser 
cumprido, penalizando ass·im. 
~;~ ~ ã~~~o~~~: o.s estados da 

Impõe-se um pronunciamento da 
Ministra da EcOnomia e do 
Secretário de Desenvolvimento 
Regional sobre o assunto, para 
tentar, pelo menos explicar, 
com·que direito o Basa está 
retendo esses recursos que são 
assegurad_os pela Carta Magna 
aos estados das re~iões Cen
tro-Oeste e Norte. 

Não há nada que justifique 
essa rebeldia e as autoridades 
governamentais precisam dar um 
basta a essa atitude insólita 
do Banco da Amazônia. 
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Mais estranha se torna essa 
decisão se levarmos 'em conta 
que os estados da eegião 
Centro-Oeste estão aplicando 
esses recursos desde o infcio 
do ano. fundamentados em uma 
resolução de igual teor apro
vada pela Sudeco e com a libe
ração dos recursos pelo Banco 
do Brasil. 

Não podemos conviver, em um 
mesmo Pafs, .com decisões tão 
contraditórias. sob a égide da 
mesma constituição como se ti
véssemos· 'dois brasis diferen
tes. 

o Governo federal precisa in
tervir nesse processo, pondo 
ordem na casa e dando a cada 
um o que é de di rei to·. estri ... 
tamente nos termos da Consti
tuição QUe Votamos nâ Assem
bléia Nacional Constituinte. 

É difícil entender esse ex
cesso de zelo do Basa, que re
solve contestar o texto cons
titucional e· a resolução dO 
Condel, apelando para o 
Procurador-Geral da República 
e para a Ministra da Economia. 
como se eles pudessem revogar 
a Constitufção ou dar a ela um 
entendimento diverso daquele 
que foi dado p~la Sudam. 

Até quando teremos que ficar 
de braços cruzados, esperando 
pela boa vontade dos diretores 
do Basa, enquanto os recursos 
dormem em seus cofres e os 
problemas se ·tornam cada vez 
mais graves .e mais diffcets de 
serem solucionados. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res. registro.aqu1 o meu pro
testo contra o Banco da Amazô
nia pela sua insensibilidade 
em relação aos problemas da 
região Norte e o meu apelo à 
Ministra da Economia e ao 
Secretário de Desenvolvimento 
Regional, para que revertam 
esse quadro de insubordinação 
administrativa e determinem a 
liberação dos recursos previs
tos no texto constitucional. 

É o mínimo que podemos rei
vindicar e~ esperamos ser 
atendidos. E uma questão de 
justiça. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Resta ainda um orador 
inscrito, o nobre senador 
Francisco Rollemberg, cujo 
discurso deve revestir-se da 
máxima brevidade. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG ( 
SE. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, com 
este lembrete, com essa de
monstração, v. Exa fez-me lem
brar a campanha polftica pas
sada. quando um candidato nos
so só conseguia falar no fi
nalzinho dos comícios, e. ao 
final da campanha, ele. já 
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cansado de não ser ouvido, de-
cidiu, como protesto, começar 
os seus discursos assim: 
01 Sergipanos- vai-lhes ~alar o 
seras~eiro da coligação. o o
rador das madrugadas~. 

É eviden~e que não sou o ora
dor das madrugadas nem do fi
nal das sessões, é a primeira 
vez que sou o ú1timo orador. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res~ na semana que passou ocu
param a.tribuna desta'Casa os 
Senadores Marco Macie1. Man
sueto de. Lavo~. Ney Maranhão, 
entre outros nordestinos~ para 
dizerem da sua a~reensão no 
que diz respeito a possível 
extinção do Finar. 

Eu não viria a esta tribuna 
hoje ... se o Correio 
Braziliense não publicasse on
tem esse artigo. Em defesa da 
SUdene. e do Finar, porque a 
mesma perplexidade e a mesma 
surpresa exaradas.pelo Sr. A
dauto ~ezerra, meu ex-colega 
de Câmara dos Deputados, ex
Govern·ador do Ceài-á e atual 
Superintendente da Sudene, 
concordam em gênero, número e 
gr.au com o meu pensamento. 

Vou passar a ler uma parte 
desse artigo e solicito a V. 
Ex~ em nome da brevidade, que 
me seja concedido dar como 
lido o discurso que eU real
mente gostaria de fazer. 

o artigo começa assim: 
11Correio Braziliense-29-10-90. 

EM DEFESA DA 
SUDENE E 00. FINOR 

Adauto Bezerra 

Li, com surpresa e desa
pontamento, o texto da en
trevista do governador e
leito do Ceãra 0 publicada 
por este Jornal, Qia 24 do 
corrente mes. com efeito, 
referindo-se ao Fundo de 
Investimentos do Nordeste 
(Finor), fez ele declar~
ções a um tempo -inverfdi
cas. injustas e injuriosas, 
que, por isso mesmo, exigem 
reparo e repúdio. " 

Pode parecer uma briga mera
mente paroquial. mas o conteú
do mostra gue. além da briga 
paroquial, ha muito de verda
deiro neste artigo. 

E ele continua: 

"Ora, os fatos atestam 
que se devem aos incentivos 
regionais, administrados 
pela Sudene, mais de 50 por 
cen~o dos investimentos re
alizados na indústria de 
transformação do Nordeste, 
nos últimos 30 anos. Em ra
zão disso, a indústria ma
nufatureira regional moder-
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ntzou-se, diversificou-se, 
ganbou es~aço na pauta de 
exportações e tornou-se o 
principal fator de dinamis
mo_· da economia nordestina 
que, de estagnada, ao final 
dos anos 50, passou a acom
panhar os passos da econo
mia nacional como um todo, 
a taxa méd1a anual de ex
pansão calculada em 5,7 por 
cento entre 1960 e 1989. 
Tudo isso passou ignorado 
ou propositadamente esQue
cido ... 

Lamento a injustiça em 
QUe incidiu o governador 
eleito do Ceará, ao não re
conhecer a inestimável con
tribuição dos incentivos do 
finar ao reforço das finan
ças dos estados. Pois. con
siderados os cem maiores 
contribuintes de cada uni
dade federativa do No~des
te, constata-se que apenas 
290 das empresas benefici
árias desse fundo recolhem. 
em média. 66 por cento do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercador i as e . Serviços 
(lCMS) pago pelo setor 1n
dus~rial da região. Nos Es
tados do Maranhão, Piauí. 
Rio Grande do Norte, Parai
ba, AlaQoas e Sergipe, a 
contrlbu1ção supera os 70 
por-cento. No Ceará. a par
ticipação das empresas in
centivadas chega a 59,5 
pontos. Assim. é profunda
mente injusta a 'generaliza
ção feita pelo entrevistado 
quanto à ineficiência das 
empresas incentivadas~ 

O governador eleito fica 
a dever um ~eparo às asser
tivas injuriosas que fez, 
no tanto em que acusou - e 
nos termos em que o fez -
os que se beneficiam dos 
incentivos e os que os 
gerenciam. É inconcebível 
que sejam tidos como 
"cl ientel istas, corruptos, 
corruptores e pi lantras" 
grupos empresariais dos es
tados do Nordeste, e de ou
traS regiões, que estão e
dificando as bases de uma 
nova ·estruturâ produtiva e 
uma nova soc1edade, atrai
dos pelos incentivos, mas 
induzidos a realizarem um 
expressivo esforço de con
trapartida, que corresponde 
em média a 66,8 por cento 
dOS investimentos totais. 
Em setembro do .. ano passado, 
o atual goVernador do 
Ceará. Tasso 1 0erei ssat i , 
escreveu em· "Nota ao 
Público'1

, no Diário do 
Nordeste e outros órgãos da 
imprensa regional: "Os re
cursos do Finar. pela pró~ 
pria essência do programa, 
são direcionedos. de forma 
(miversal. para o desenvol
vimento régiona1. As empre
si!fS qúe ·a e 1 e recorrem não 
os recebem gratuitamente, 

mas sim em forma de parti
cipação societária. o di
nheiro é aplicado, sob f1s
ca1ização do próprio órgão. 
cumprindo sua destinação de 
gerar novas fon~es de pro
dução e empregos na 
região". 

Com a leitura e os 
comentários que fiz. en 
passant? acredito que possa 
dar como lido meu discurso, 
como solicitei no inicio da 
minha fala. analisando com 
mais profundidade as conside
rações que faz o Sr. Adauto 
Bezerra. 

Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Criada em 1959 pelo então 
Presidente Juscelino Kubits
chek, a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste 
Sudene surgiu no rastro da 
seca que flagelou o Nordeste 
em 1958. Em três décadas. con
seguiu a sudene modificar bas
tante a fisionomia da região. 
Diversificou-se o parque in
dustrial, a economia regional 
exerceu historicamente a taxas 
superiores à média brasileira 
e algumas centenas de milhares 
de novos empregos foram 
criados. Esse. o lado positi
vo. Não se pode, entretanto, 
esconder que, apesar das for
tunas despejadas em recursos 
dos incentivos fiscais do im
posto de renda, persistem a 
miséria, a fome e o desequill
brio social. traduzidos por 
uma gigantesca concentração de 
renda. O bolo cresceu, mas não 
foi repartido. A renda per 
capita 'dos nove estados da 
área de influência da Sudene, 
aos quais se soma o norte de 
Minas Gerais. é de apenas mil 
dólares, contra os dois mil e 
quatrocentos dólares da média 
nacional. O mais grave, no en
tan~o. é a ocorrência de bol
sões em que não se chega a 
trezentos dólares per captta. 

Vista a realidade desse ângu
lo, chegou-se a afirmar que a 
Sudene não atingiu os objeti
vos para os quais foi criada. 
No documento "Uma Política de 
Desenvolvimento para o 
Nordeste", o mentor e primeiro 
secretário executivo da Sude
ne~ o economista Celso Furta
do, acreditava que mediante a 
consecução .de .suas metas, se
riam reduzidas ãS distâncias 
que separavam a região c-entro
Sul, então em fase de indus
trialização acelerada. O Pais 
cresceu. tornou-se a oitava 
potência industrial do mundo. 
mas as diferenças entre o 
Centro-Sul e o Nordeste - que 
corresponde a dezoito por cen
to do território nacional e 
onde vivem trinta por cento da 
população brasileira- conti
nuam flagrantes. 
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Não faltam. entretanto~ ra
zões para explicar ta1 
fenômeno. A primeira e mais 
gritante é o enorme esvazia
mento sofrido pela Sudene. An
tes diretamente subordinada à 
Presidência da República- Uma 
espécie de Ministério do Nor
deste - A Sudene foi transfor
mada em mera sucursal do Mi
nistério do Interior. 
Acrescente-se a esse quadro as 
ma~elas e vfcios tão comuns à 
administração pública federal 
-o fis1ologismo. o apadrinha~ 
mente, a corrupçãor o · giQan
tismo da máqu1na estatal. ~or 
tudo isso. os próprios 
empresários locais. beneficiá
rios·eles mesmos do sistema de 
1ncentivos. sentem - e estão 
agindo nesse sentido- a ur
gente necessidade de repensar 
e revigorar a atuação da 
Sudene. 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res. se nos debruçarmos sobre 
a gama de benefícios gerados 
pelas ações implementadas pela 
Sudene para a região, verifi
camos, de pronto. que fatia 
significativa desse sucesso é 
devida à política de' incenti
vos fiscais desenvolvida pelo 
Governo federal. a partir do 
início da década de c1nqüenta, 
com o obj et i vo de promover a 
industrialização do Nordeste. 
Assim, a par da cr1ação da su
dene e do Banco do Nordeste do 
Brasil - 6NB. foi institUído o 
antigo sistema 34/18. atual 
FINOR - Fundo de Investimento 
do Nordeste, como instrumento 
promotor de investimentos nos 
setores produtivos. especial
mente na indústria da região. 
Conforme previsto no instru
mento legal que o criou 
Decreto-Lei n~ 1 .376, de 12 de 
dezembro de 1974 - O Finar tem 
por finalidade princ1pal apli
car recursos atr~vés de subs
crição de ações em projetes de 
implantação no Nordeste e ga
rantir um modelo auto
sustentado de mobilização de 
poupanças para invest'iment_os 
privados, fomentando o desen
volvimento econômico regional. 

Na forma como foi idealizado, 
o tinor permite aue se dire
cionem recursos para o Nordes
te. advindes de áreas mais ri
cas, auxiliando a diminuir a 
carência nordestina de poupan
ça. e atraindo, também, capa
cidade empresarial e tecnolo
gias produtivas avançadas. pa
ralelamente, o finar exerce o 
papel criador de um mercado de 
ações para as empresas do Nor
deste, fomentando a mentalida
de empresarial tão necessária 
ao desenvolvimento desse tipo 
de mercado. 

Administrado pela Sudene e 
operacionalizado pelo SNB. o 
fi no r tem sua f_onte de recur
sos na dedução do Imposto de 
Renda das pessoas jurfdicas 

que optem por aplicar até 
cinqOenta por cento do tributo 
dev1do, nas subscrições de 
quotas pela União, nas subs
crições voluntárias. nas subs
crições ~de quotas por outros 
fundos e no resultado das a
plicações dos recursos já efe
tivados -dividendos, juros e 
bonificações em dinheiro. 

Criado como instrumento ex
clusivo de desenvolvimento do 
Nordeste, os recursos do Sis
tema 34/18-finor foram sendo 
gradativamente atomi'zados. à 
medida que se introduziram mu
danças nª 1egi1ação, permitin
do deduções em favor de outras 
regi6es e até de setores 
específicos. Aos poucos, por
tanto, foi-se consolidando uma 
situação de incentivos mu1ti
direcionais. tanto do ponto de 
vista setor1a1 quanto de área 
geográfica, 

Sr. Presidente e Srs. Senado
res, são de todos conheci dos 
os benefícios gerados para o 
Nordeste pela politica de in
centivos ao· d_esenvolvimento 
re~ional. que tem no finar seu 
prlnCipal instrumento. Não pe
camos por excesso, no entanto, 
quando relembramos que os pro
jetes decorrentes desses in
centivos são os responsáveis, 
nas três últimas décadas, pela 
geração de mais de dois mil
hões e quinhentos mil empregos 
d}reitos e indiretos, cabendo 
ao setor industrial a maior 
fatia de contribuição- oiten
ta por c·ento desses benef i c i os 

seguido do setor de teleco
municações e da pecuária. 

A1érn_disso, podemos enfatizar 
relevantes resultados positi
vos advindes de ações desen
volvidas ~ partir dos incenti
vos do finar, como o reforço 
das receitas estaduais, atra
vés do recolhimento do ICMS 
pelas empresas inCentivadas. o 
que representa_ sessenta e seis 
por cento na arrecadação desse 
tributo pela indústria 
regional. o incremento da ar
recadação do TPI - em que as 
empresas incentivadas repre
sentam cinqüenta e sete por 
cento do total arrec~dado no 
Nordeste é outro ponto a 
destacar. A devolução em forma 
de imposto - ICMS mais IPI -
dos recursos advindes da re
núncia tributária, em favor do 
Nordeste, em valor correspon
dente a mais de quatro vezes o 
orçamento anual do finar, 
constitui outro aspecto a 
relevar. Tais incetivos gera
ram ainda o incremento às ex
portações de produtos indus
trializados. que passaram de 
~inte e quatro por cento em 
1972 para sessenta e seis por 
Cehtó-em 1987. Ocorreu, em su
ma, a dinamização- da economia 
regional, mediante a expansão 
do Produto Interno aruto a uma 
taxa média anual de 5,7 por 

Ou.tubro de 1990 6267 

cento e do Produto Industrial 
a 6.2 por cento ao ano, além 
da transformação e diversifi
cação da base industrial da 
região. 

O Pafs, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é profundamente 
desigual. E. infelizmente, 
acentuam-se cada vez mais es
sas desigualdades. tanto as 
interpessoais quanto as inter 
e intra-regionais. No momento 
de renovação por que passa a 
Nação. a superação dessas de
sigualdades não pode ser rele
gada a piano secundário. A par 
da estabi1iza~o econõmicaL ao 
lado do domínio da 1nflaçao e 
da solução para o problema da 
dfvida externa, urge que se 
promova a justiça social. Sem 
ela. inócua será a luta em 
prol do desenvolvimento e da 
consolidação do regime demo
crático. Não pode o País per
mitir que seus habitantes con
tinuem divididos entre os que 
podem e. os que não podem viver 
condignamente. Somos hoje 
várias nações dentro da mesma 
Nação. 

A região Nordeste, nesse con
texto, cont1nua a não merecer 
o tratamento particular a que 
faz jus pelos elevados índices 
de miséria, analfabetismo, 
desnutrição, mortalidade in
fantil e desemprego, gerados 
por problemas seculares não 
resolvidos. A participação do 
Nordeste corresponde a 16,47 
por cento de todos os incenti
vos concedidos pela União à 
iniciativa privada no presente 
exercicio. enquanto a partici
pação da região Sudeste, por 

·exemplo, alcança 37,8 por cen
to, suplantando em mais de 
duas vezes o que recebe o 
Nordest&. Para o exercfcio de 
1990, o valor do orçamento do 
finar está fixando em 20,1 bi
lhões de cruzeiros, represen
tando apenas um por cento da 
Receita Tributária da União. 
ou seja, um décimo por cento 
do Produto Interno Bruto. o 
finor, que já chegou a ser be
neficiado por trinta por cento 
do Imposto de Rend~ pago pelas 
pessoas jurídicas, conta a
tualmente com parcos cinco por 
cento. Os novecentos e 
cinqilenta e cinco projetes a
tualmente em execução pela Su
dene exigirão 17,4 bilhões de 
cruzeiros, dos quais sete bi
lhões deveriam ser cobertos 
pelo finar. Tais projetes 
distribuem-se por toda a Re
gião Nordeste, contemplando 
empreendimentos dos mais va
riados setores e ramos, desde 
os mais sofisticados da petro
qufmica, até as mais simples 
indústrias tradicionais, além 
dos projetes de pesca, agro1n
dústria e agrilcultura, com 
destaque para a agricultura 
irrigada. 
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Tais fatos e dados, verdadei
ros e cornp~ováveis, contras
tam, infelizmente, com valores 
e opiniões veiculados pelos 
principais órgãos da imprensa, 
distorcendo a realidade e en
sejando o direcionamento dat 
questão contrariamente aos in
teresses da região Nordeste. 

Constitui ponto inquestioná
vel que a preservação da polí
tica de incentivos fiscais 
continua a ser essencial para 
o desenvolvimento do Nordeste, 
acrescida, naturalmente, dos 
aprimoramentos que se fazem 
necessários, como forma de ga
rantir a consecução do desen
volvimento regional. 

Ao Congresso Nacional cabe a 
responsabilidade de. regula
mentando o artiQO 36 das Dis
posições Transitarias da Cons
tituição Federal~ dirimir, de 
vez, as dúvidas suscitadas. 
impropriamente. quanto à con
tinuidade dos fundos de incen
tivos fiscais, garantindo, 
desse modo, para a região Nor
deste, o carreamento dos re
cursos tão essenciais ao seu 
desenvolvimento. oriundos que 
são do finor. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - Lembro aos Srs. Sena
dor,es que o Congresso Nacional 
está convocado para uma sessão 
conjunta a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, no 
plenário da Câmara dos 
Deputados. 

. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 
Sousa) - A Presidência convoca 
sessão extraordinária para a
manhã, às 10 horas. com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DOS PARTiqPANT.ES 
DO CONSELHO DA REPUBLICA 

A SEREM ELEITOS PELO 
SENADO FEDERAl 

2 

Discussão, em turno un1co. do 
Parecer da Comissão do Distri
to Federal sob~e a Mensagem nR 
104, de 1990-DF (nR 77/90, na 
origem), de 20 de julho do 
corrente ano. pela qual o Go
vernador do Distrito Federal 
submete à deliberação do sena
do a escolha do Doutor Jorge 
Caetano. para exercer o cargo 
de conselheiro do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, na 
vaga decorrente do faleci~ento 
do conselheiro Fern~ndo 
Tupinambá Valente. 
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3 

Discussão, em turno único. do 
Parecer da Comissão do Distri
to Federal sobre a Mensagem n~ 
151, de 1990 (nA 509/90, na 
origem), de 2.7 de junho do 
corrente ano. pela qual o Se
nhor Presidente da República 
submete à deliberação do Sena
do a escolha do Doutor Wander
ley Va11im da Silva para exer
cer o cargo de Governador do 
Distrito Federal. 

4 
Discussão. em turno único. do 

Parecer da Comissão do Distri
to Federal sobre a Mensagem n~ 
152. de 1990 (n~ 510/90, na 
origem), de 27 de junho do 
corrente ano, pela qual o Se
nhor Presidente da República 
submete à deliberação do sena
do a escolha do Doutor Marco 
Aurélio Martins Araújo para 
exercer o cargo de vice
Governador do Distrito Fede
ral. 

5 

Discussão, em turno único, do 
Parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania 
sobre a Mensagem n~ 178, de 
1990 (nR 597/90, na origem), 
de 10 de agosto do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à 
deliberação do senado a esco
lha do Doutor Manoel Mendes de 
Freitas, para compor o Tribu
nal Superior do Trabalho, como 
Ministro Togado~ em vaga de
corrente da nomeação do Minis
tro Marco Aurélio Mendes de 
Farias Mello. para o Supremo 
Tribunal Federal. 
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Discussão, em turno único, do 
Parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Na
cional ~obre a Mensagem nR 
177, de- 1990 (nR 592/90, na 
origem), de 9 de agosto do 
corrente ano. pela qual o Se
nhor Presidente da República 
submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Marcelo 
Didier. Ministro de SeQunda 
Classe, da carreira de Dlplo
mata. para exercer a função de 
embaixador do Brasil junto à 
República da Guiné-Bissau. 
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Discussão, em turno único. do 
Parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem nA 
181, de 1990 (nA 620/90. na 
origem), de 24 de agosto do 
corrente ano. pela qual o Se
nhor Presidente da República 
submete _à ___ de1 iberação do Sena-
do a escolha do nome do Sena-

dor João Augusto de Médicis~ 
Ministro de Primeira Classe. 
da carreira de Diplomata. para 
exercer a função de embaixador 
do Brasil junto à República 
Popular da Polónia. 
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Discussão. em turno único. do 
Parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem nA 
185. de 1990 (nR 660/90. na 
origem), de 11 de setembro do 
corrente ano, pela qual o Se
nhor Presidente da República 
submete à deliberação do Sena
do a escolha do nome do Senhor 
Eva1do José Cabral de Mello, 
Ministro de Segunda Classe, da 
carreira de Diplomata. para 
exercer a função de emOafxador 
do Brasil junto ao Governo de 
Barbados. 

O SR. 
Sousa) -
tratar, 
são. 

PRESIDENTE (Pompeu de 
Nada mais havendo a 
está encerrada a ses-

(Levanta-se a sessão às 
18 ho~as e 28 minutos.) 

(•) ATO DO PRESIDENTE 
NO 119, DE 1989 

O Presidente do Senado Fede
ral, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 5~. 
item 38. e 97, inciso IV, do 
Regimento Interno, em confor
midade com a delegação de com
petência que lhe fo1 outorgada 
pelo Ato da Comissão Dfretora 
nR 2~ de 4 de abril de 1973. e 
tendo em vista o que consta do 
Processo nR 004.387/89-9 • 

Resolve aposentar, por inva
lidez. Bráz Elias de Araújo; 
Agente de Transporte Legisla
tivo, Classe Especial, Refe
rêncfa NM 35. do Quadro Perma
nente do Senado Federa1, nos 
termos do art. 140, inciso I. 
da Constituição da Repdblica 
Federativa do Brasil, combina
do com os arts. 428, inciso 
III, § 2~. 429, inciso III, e 
414. § 4~ da Resolução SF n~ 
58, de 1972; art. 3R da Reso
lução SF n~ 13~ de 1985, art. 
2A da Resolução SF nR 182, de 
1987, art. s~ da Resolução nA 
155. de 1988, e art. 1A da Lei 
nR 1 .050, de 1950, com proven
tos integrais. observado o 
disposto no art. 37. inciso 
Xl, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 25 de abril 
de 1989. - Senador Nelson car
neira. Presidente. 

(*) Republicado por haver saí
do com i ncorreção 
no DCN, Seção II. de 26-4-89 e 
12-5-90 

I 
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BrasÍlia, 19 de outubro de 1990 · 

Excelentíss.imo Senhor Presidente do Senado f'edr!rn 1: 

Tenho a honra de submeter à elevada consid~ 

raçao de Vossa Excelência o anexo projeto de lei, com dois 

propósitos essenciais: a) aprovar a Pauta de Valores dos 

Imóveis do Distrito Federal, para o exercício dr! 

promover alteraç~es na legislaçio tributiria do 

Federal. 

1991; b) 

Distrito 

A aprovaçao da Pauta de Valores é condição 

indispensivel ao lançamento do IPTU do exercicio de 1991, 

uma vez que a legislação em vigor exige a aprov"!çao, por 

lei, da alteração da base de cilculo do imposto. 

Por outro lado, a simples aplicação de ÍndÁ 

ces de atualização monetiria implicaria em graves distor

ç~es nas tabelas-de valores venais, em razão do fato de 

que, na avaliação imobiliiria, embora tambim sujeita aos 

r.eflexos inflacionirios, os valores efetivos dos imóveis 

dependem de virias fatores, como a localização, o tipo de 

edificação, o gabarito de construção, as condiçÕes de f.i 

nanciarnento, a conjtlntura econ5micR, a situaç~o de m~rca

do, alim de outroa elemerrtos. 

Por isso mesmo, a Pauta de Valores Imcbiliá

rios, aprovada por lei, ' instrumento que regtJlnrizn a ma

t&ria tributiria e possibilita a ef~tivação do lançamento' 

de IPTU no próximo exercício, providência que d'eve ser logo 

ultirnàda, em face dos vários procedimentos operacionais ccn 

seqÜentes. 

' 
• j 

! 



J~ a alteraç~o da legislaçi6 tribut~ria do 

Distrito Federal visa adaptar a Unidade Padrio do Distrito 

Federal à condiçio de indexador dos tributos pertencentes a 

esta unidade da Federaçio. 

Até agora o Governo rlo Distrito F'erleral vi

nha utilizando, com base na legislação existente, o BÓnus 

do Tesouro Nacional - B1N-Fiscal, como {ndice de atualiz~ 

çio dos valores das receitas a serem arrecadadas. 

'l'al como ocorre nos estados e municípios, o.n 

de cada Uffi tem seu indexador pr6prio, julgaffios conveniente 

a adoçio desse eleit.ento, sobretudc rorqt.:E em declarações p_!! 

blicas, veiculadas pela itn~renER, ·fcli. rrtartifest~~o o prop6si 

to das autoridades monetárias de extinguir o B'l'N-~'i se a 1, o 

q~e levaria o Distrito Federal a buscar, numa situaçio de 

emergência, outro indexador. 

Por estas raz~es, altRra-se nao ;1pen~s o ar-

tigo 199 do c6digo Tributário do Distrito Federal, mas tam

bém a ·I,ei nQ 09, de 29 dC> dc7err•hro de 1988, qu<' r:ont:<'Jrn re

gras espec{ficas para o lançamento dcs tributos jÚ devida

mente indexados. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a 

Excelência protestos de estima e consideração. 
Vossa 

/(:;;// 
WAND,4~~ /J{ SILVA 

Gov~fnador em exercício 

"·---------~- -- -- ---- ....... ---



PROJETO DE LEI DO DF N9 59, DE 1990 

Aprova a pauta de valo~es iw.obiliá-

rios do Distrito Federal, para efeito 

de lançamento do IPTU no cxercicio de 

1991, altera dispositivos da legisla~ 

ção tributária e dá outras providên

cias. 

O SENADO FEDERAL decreta: 

Art. 1!! - Fica aprovada a pauta dr~ v a lares V!il. 

nais dos terrenos e edificações no Distrito Federal,. na 

forma do anexo a esta lei, para efeito de lançamento do Im 
posto Predial e Territorial Urbario - IPTU no exercício de 

1991. 

Art. 2!! - O Rcaput'' do artigo 199 do Decr~ 

to-lei n2 82, de 26 de do~<oruhro de 19(,r,, altcrnrlo pr1ln Lei 

u~ 67, de 19 de dezembro de l9B9, passará a vi~J''r<Jr, a pax 

tir de 12 de janeiro de l99l, com a seguinte rediJção: 

RArt. 199 - É estabelecida como referencial de 

indexação dos tributos de competincia do Distrito Federal 

a Unidade Padrão do Distrito Federal - UPDF, instituÍda p~ 

lo artigo 2!! do Decreto-lei n2 2316, de 23 de dezembro de 

1986". 

Art. 32 - A partir de 12 de janeiro de 1991, 

os artigos 22 e 32 da Lei n2 09, de 29 de dezembro de 

1988, passarão a vigorar com as seguintes redações: 

''Art. 2• - O montante dos tributos devidos ao 

Distrito Federal, qualquer que seja a modalidade de lança

mento, será c.onvertido em Unidades"'-Padrão do Distrito Fed~ 

ral - UPDF, conforme o disposto nesta lei. 

·-· .. ·----------
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§ 12 - Na apuração ào montante devido, serão 

desprezados os centavos e os algarismos subse<JÕÍr,ntes à se 

gunda casa decimal do resultado da conversão em UPDF. 
§ 22 - No caso ~e tributo lançado diretamente 

ou com baee em declaraÇões do sujeito passivo ou de tercei 

ro, o montante apurado será convertido em UPIJF', m<:.diante 

a divisão de seu valor pelo valor da UPDF vigehte no -mes 

do lançamento. 
§ 32 - •rratando-se de lançamento por homolog.s 

ção,, o sujeito pussívo obrigado ao pagamento 'Jnt':Cipado 

converterá o montante deste, nos termos· do § 4.2, somente 

quando não tiver efetuado o recolhimento do tributo no pr.s 

zo fixado pela legislação. 

§ 42 - Salvo o disposto no § 32 deste artigo, 

os tributos poderão ser recolhidos, até o dia do seu vem;: ,i 

mento, pelo valor efetivamente lançado em moeda corrente. 

t 52 - Entende-se por dia do vencimento aque

le fixado pela legislação para pagamento integral do tribQ 

to. 

Art. 32 - O valor do tributo a pagar, ap6s o 
vencimento, será determinado pela multiplicação do resultJ! 

do da-conversão em UPDF de mês do lançemento pelo valor da 

UPDF do wês do pagamento. 

Parágrafo dnico - Na hip6tese de opção 

pagamento p<lrcelado do tributo, as~parcelas deverão 

pelo 

ser 

convertidas em UPDF do mia do lançamento, e o resultado da 

conversão de cada uma delas multiplicado pelo valor da 

UPDF vigente no mês do pagawento". 

Art. 42 

sua publicação. 

t•:sta l,ei eut:ra em vigor na d.:Jta de. 

Art. 52 - Revogam-se as dispoEições em contr~ 

rio. 
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1440.0 
••so.;e 
'''"·' 1470o2 .E$ERVATOR10 
1475,1 AESERVATORlO 
1410.0 
1490.7 CEMTUL lELEFo 
000~6 
1510.5 U 1/4 AE 
1520.2 
UlO.O a~ 1 
U.0.7 
tuo-.• oo zo 

"-· -...... ~-~ ----------- . -
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ANEXO OA LEl .HU"EltO U DE ,_ P! _ 1190 _ 
PAUTA DE VALOU$ VEMUS DOS HIUMS E EOJfiCACDES DO DISTRITO 
HD!RA•, PARA l~ClOUCIA DO "TU•· NO EXEOCIClO 01. 19-91, • E~ 'HCU 

CO~JIOL~CO$ 

aLOCO$ A E 8 

TR·Z 

CAI.Sa 
UO CA1E1IhHO 

r«-z 
ENT RELI ôlOSA 

COHJ l 

CO~J l 

LOTES 

'TO~$ 

LT 1 
LT Z 

A<-1 
·u-z 
AE•l 
H•4 

LT 5 ESC• 1 GRAU 

LT9E-10 CLUO~ 

COt NATUREZA ---11 COM LOCAL 

7ó PLL 
Yó PLL 

74 SUPI.RHoRCAOO 

91 ENT ASS liOC 
91 ENT ASS SOC 
91 ENT AS$ SoC 
,80 fo•U f LUZ 

81 ··~A/E$&0y0$ 
81 AGUA/fi~OTO$ 

BZ TfLHDHUNlC 

P2 EHT Rl.j.IG 

•2 1. GRAU 

5\ ti.UHS 

AREA 00 
TERREhO 

1.209•CO 

1.2so.oo 
z. 75o,_oa 

62.500•00 

22.~82·55 
7.458,o2 
6.937.50 
b.4oo ... oo 
3.oaa,co 

l1.0b0179 

2.000,(H) 

;;,ooo.oa 
20.coo.c-a 
.o.ooo.oa 

PAGlll" : 11 
ElllSSA_O: 23/t0/90 
HOAA : t8;tlU4 

~ALOR .00 VALOR 00' 
TEIRE~O MZ COdT ------- ---4.339.000 22.sao 

_ 3l..37a000 2_7.Qilô _ 
H.üs.noo 17.000 

Z~o71I.OOO 1 g:.o~o 

12,Ub.000 u.-s.lo 
5.33.2.000 n.s·oo 
5,092.0'00 13.500 
"2.866.000 n.soo 

2.1)~9.000 -nauo 
6.z.t.oq;o t3.SO-O 

1.217 .oóo 13~500 

4.003.000 H. soo 

11.o90,000 u.oaà 
7.927.000 ta.ooíl 



12 
C.lUOE: 01-atUl~IA ANEXO DA LEI N'UMERO pE liE ~E 19N . PAUU :, Ü 
ZONA : D-lNDETER~lNADA PAUTA DE VALORES YEHA1S DOS TERRENOS E EOifltACOS~ ·oo·otSTRITO EHI~SAO: 23/10/~0 
SErOA : 36-SIIL . fEDERAL• PARA lNCIOEHÜA DO IPTU• ~O EXERCICIO H t991; - E~ NCZ$ HOR4. : 18:13:34 

AkfA DO . VALOR,;OO VALOR: 00 
.MUN OV QUADRAS CONJ/BLOCOS LOTES COO NATUREZA TERRENO "TE•RE.NO· MI CONST ------ -------------- ---~---------- ---------------- -- --------w--• ------------ -------------- --·••••• 0010.1 111-3 LT 1 A 3 JUNTOS 17425 MI OS IIANSOES 17o42S,êD 19 .• 4S•oOl0 . 22.500 

: 0020.5 LT 11 7050 1\z· OS MANSOES 7.0SOAl0 1'1.000.000· 21.500 
. 00"),2 LT ~·10•1ZA,14•19 5300 A 5650 112 05 ~ANSOES 5.650,0~ 9.1?1,000 22.5QO 
. 0040o0 · LT >,9,11 50SO A . )125 112 · 05 NANSOE$ 5o12S,CO 8.671.000· 22.500 
0050.7 LT 4,;,d;1Z,HA1a 4~SC A 4850 Hl O• HANSOES 4o8SQ,OO S.169o000 H.sao· .0060.4 . ' .. .. 
0010.1. TR-4 ü 1,s azs A H75. M2 as ~~Nsoss 5.97s~oo a·.993.ooo iz.5ao 
0080.9 U 5,9,10 5325 ·A 5550 H2 05 MANSOES So5SO,OO 8.615.000 22.500 
0090.6 Lr · ZA4,12.1o,18 sooo • szso ft2 as ·~••soss s.z5o,oo· a~24t.oo,o. tz.soo· 
0100,7 LT 1•13•15 4700 A 4850 MI 05. ·MAHSOES 4.&50;00 7,"846.000 22.500 
0110.4 LT ••11•14•17 4450 A 4650 112 OS MANSOéS 4o~SO,QQ 7.596.000 22.500 
0120.1 . . . 
OU0.9 TR-5' LT s,~,10 5500 A .5600 M2 OS .~ANSOES 5.600,00 7.846.000 22.500 
0140,6 LT 1A4, 12 4950 A 5150 M2 05 HANSOES 5·1:10;0J 7 .309oOaO 12o5Jl0 
OUO.l LT 1A9,11 4100 112- 05 MANSOES 4o100,00 6,Z10.000 22.500, 
0160.0 ' 

, 0170,8 TR-o LT 1A3,S•6 5375 A S650 Hl . qs. MANSOU 5.650,00 7.775.000 ~.5JD. 
: ouo.5 u 4 5U75 xz os HANsoes s.ors.oo . 7 .3o9.ooo 22.5ao 
ouo.2 
0200.3 TR-7 LT 13,)4,19 6717 A 6941 MZ 05 MANSOES 6.941,0J 10.749.000 22.500 
0210.0 Lt 15A18 6520 A 6612 M2 35 HÁNSOU 6.t12,CO 10.426.000 Z2.5JO. 
0220.1 LT 10A12 5675 A 5975 H~ 05 MAHSOE$ So975,Q·J 9o459o(lQ,Q U,SQO 
02J.0,5 Lr 1,4,5,7,20 SlH A 5537 112 OS !lANHES ·s.s37,to 9.100.000 22.500 
0240,2 LT 2,3,6,d.9;12A 5H7 A 52.37 lf2 as MANSOES 5.287,00 8.8S0o000 ~2.500 
ozso.o Lr 1z •• 1zc,z1 4700 • 4975 Hl os ~AifSU<s 4•Hs.o:J 8.34a.ooo Z2.5aJ 
02'4.7 . 
~~4 . . ' . 
OUD.I Ta-a LT 1 4729 MI 0? ~ANSOES 4.729,00 1.71S.00,0 22,5Jb 
ozto~t · LT < i.üríiz · as ••Nso•a <'·B7í·co ·90459.oo·o · z:i;s·uo· 
0300.0 LT 3 6193 M2 JS •ANSOES o.193,CO . 9.337o0JO 22.500 
·0310.1 Lt 4 4917 112 os ~••soes h9n,oo a.o2o.ooo zz.soo 
0UII.4 LT S 6501 H2 05 HANSOES 6.5'07,00 9.781.000 22.500 
0330.~1 .. . 
0340.9 TR-9 · LT 1 õ22S MZ OS NAHSOES o•IZS,CO 12.218.000 22.500 
0350.6 LJ 1A,15 7>67 A 7770 MZ OS HANSOU 7.170,Qil 11.57Jo000 22.500. 
0360.3 Lt 2.u.H 6717 • os35 M'2 as . .ANsocs •• Hs.co 10.641.000, 2z.soo· 
.0370.0 LT .3•13•21 6015 A 64SO MZ 05 MANSOES 6.450,00 9,960.000 22.500 
0310.8 LT 4A7,18,J9,7A7& 5500 A 5o50 ~2 05 MANSOE$ ·5.85o,oo' 9.3$1.000 22.5ÓO 
OUQ.; LT dA11•17•ZO 5000 A SJaO HZ OS -.NSOES 5.l6Q,Qa 8.77&.000 22.500. 
0400.6 ~r 16 4soo MZ os MANsoes 4.5oo,oo 7.9s..ooo 2z.sao 
0410.3 . . 
0420.0 ·TA-10 N1 12 ILT 11t12l 11512 M2 05 MAHSOE$ 11.l12,GO 13.436,000 22,500 
0430.4 Lr 1A3. 7.D93 • 7372 "~ os ·•••soes 7.312.oo to.o;z.o0o zz.saa 
0440.5 LT 4A6 6508 ~ 4767 M2 05 ~~NSOES o.7a7,QO 9.423.000 l.2.S00 
0450.2 LT 7A10,20 5997 A 6U7S 112 05 NAHSOES 6·,075,00 8.706.000 22.500 
0460.0 LT 13A1S SHS A 57SO NZ OS "ANSOÜ 5.750-,00 8~384.000 Z2.500 
0470.7 LT 16,17 5058 A '5S25 MZ OS ;•ANSOES S.S<S,OO 8.026.000 Z2.500 
0410.4 LT 18,19 4611 A 4d05 K2 05 MAN$0U 4.~05,C0 7.345.0,00 22.500 
0490.1 . -
1)500.2 TR-11 LT \A3,7•~•14 54M A 5675 M2 05 _.HSOEi S.<i75,CO 8.276,000 ZZ.lOO 
0510,0 LT 9A11 5100 A SJ7.S .• 2 ij5 ,'IANSOq S.37S,OJ 7.9H.OOO 22.500 
0520.7 lT 4A6,12.,1l o\92S A ~950 /'1,2 05 f'IANSOES 4.9SO,QO 7.ó31.000 22.J:J.O ~-
0530,4 
QS"·' ,, 

.~~~·-ltl~~~ 11,11 1< i,
11' .. • '"'" - Ow•w' -· 



t 

CIPAPil 01-aaAit~IA 
ZOIIA : D-I~OET~iNl~AOA 
SUOR : l6·S~ 

JIUII )V QUAUAS --- --------------0550.9 u-12 LT 
0$60.6 LT 
OS70.3 LT 
ouo.o LT 
0590.4 
0400.9 H•13 L1 
0610.6 LT 
06l0.3 LT 
06JO.O LT 

' '1111~· ................................ ,..,, 

13 
ANHO OA LEI NU~ERO DE Oé DE H90 
PAUTA OS ~ALORES ~ENA!S OOS léRR~NOS é EDlfiCACOE$ 00 DIStRITO 
HDEHl• PARA IHClDEhCIA 00 IPtU, HQ EXERCICIO DE 1991. • EM NtlS 

ARfA OU 
COHJIE1L.OCOS LOT<S coo .• uu~Eu TU~ ENO 
------------- ---------------- - ----------- ---------
1 .. 14 ó5JO A 6800 H2 QS ' MANSOH e.:aoo,ca 
S,6,d.r1~ H15 A 5600 M2 lSOll !IANSOES s.ooo,oo 
2,4,7,9A11.r15 5200 A 5025 Hl 05 MNSOES .s .. 42S,oo 
3,12 5075 MZ 05 nANSOEi S.01S,OQ 

17 o850 MZ 05 HANSO<S 6.sso,co 
1A5,1:l,16,18 0200 A 6400 "2 05 MAHSOU 6 .. 4oo,co 
6,1H1l,JS,19 5625 • 5950 .~2 os I!AHSOf$ 5.9so,co 
7A9114 5000 A Sl2.l K2 os ,<AHSOE$ s.n;,cn 

PA$IkA I . U 
EMlSSAOI 2}/10/90 
HORA : 1811}1}4 

VA~OR 00 VAlOR 00 
T<RREHO M2 C0N$T 

i.3e4.oüo 
7o45Zo000 
7.1ó6.000 
•• 679.000 

7 .SZ4.MO 
1oD22oOOO 
o.ss7.ooo 
6o127oMO 

zz.soo 
zz.suo 
22.500 
22.500 

Z2o5il0 
22.500 
22.5~0 
zz.sao 

l 
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:ltAOE: 01-BRASILIÀ ANEXO DA Lfl NUMERO OE OE DE 1990 PAUN~ I . 14 
lONA : G-INDETERKINADA PAUTA DE VALORES ~EHAIS DOS lERkEHOS E EDIFICAC~ES DO OISTRilO EHJSSAOI 23/IOHO 
iErOR : 37-SMLI fEDERAL, PARA lNCIDEhCIA DO lPTU• NO EXERClCÍO Oc·1991o - EM HCU ·NO-A ' : U:1SsH. 

AREA DO /ALOR 00 VALOR tO 
NU" DW QUADRAS . CONJ/oLOCOS LOTES COO NATUREZA TERftfNO TERafHO _M2 -~o~st --- -~--------- -------- ---------- - ---... ·-- --------- -------- ··.------... 
0010.8 TR-3 1 A 59 os HAHSOES s.ooo.oo 
0·020.5 

·OS · ii.'IÍso,es 
-::-~--p,:~.'·t:P.il: 

0030.2 TR-4. 1 A 14 '•s-~OOO#CO 
0040.0 

os: HANSOE$ 
.. ~ .... ·-·;.;-~ < 

0-050.7 n-s· 1 A 3 ·cs:,'óoo.o~-
-0060.4 
0070.1 Tll-ó 1 A 4 05 HANSOES s.ooo,co 4.7t2.ooo zz.soo 
00'40.9 .. 
0090.6 TR-7 1 A 26 05 
0100.7 

~AHSOfS s.ooo.oo s.s&; •. ooo 22.500 

0110.4 TA-a 1 A 20 ()5 MANSOES s.ooo,co · h.2n.ao·o 22.5UO 
0120.1 21 e 22 05 MANSOf$ ~.oóo.ao s;zn.ooo u.sao 
OU0,9 2l e 24 05 MANSOU 4o8l4188 ·5o142o000 22o50·0 
OU1.7 H E c26 os MANSOES 4.41:10,0J 4o909o_OQO 2~5-Go ouz.s 27 os MANSOE$ 4 .. 92:8140 :5~236.0~0 ~ .50jl 
OU3.l za 05. MANSOES 4o8QQ,64 5o119,Q.Q;Q 22o500." 
0114.1 29 os· MANSOES 4.531,59 4o9l2oQOQ• 22.SOO. 
ous.o 30 os MANSOES 4o251•Z4 4.745.00•0 22.500· 
0136.8 31 JS MANSOES .6oCOO;OO 5o961oQOO 2z.so·o 
0140.6 

s.s.n:ooo 0150.3 TA-9 
1 " ~7 05 MANSOU .s.ooo,co u.soo 

0160.0 <. 
0170.1 T.A-1 O 1 A 10 05 •ANSOE$ s.oou,oo .s.ooz.O'oÔ. u.soô' 0110,5 

1 ~ 27 
. . ouo.z ta-U 05 HANSOt:S s.ooo.oo 4,44lo000 ·.iz.sao-&m:: . c'. .. ·.· ' . 

TA-Il 1A 1-2 os HAH$0·U s.ooo.co l.ls_o.o~~: iMaa·: 
" . -~--· 

~ 

~r .. ,·r·-,..jl --.. ... -.-~ ..... ~--- .,. 



1 

ClJADEl Ol••RASILIA 
ZOlA ' O•tN.QHfRMINA~ A 
sno• • Ja•s11z 

NIIM Dll --0010.1 
oozo.s 
ooso.z 
0040.0 
0050.1 
U060o4 
011711.1 
·0060.9 
0090.6 
0100.7 
0110.4 

.OUO.I 
OUO.P 
ouo •• 
ouo.1 
OHO.O 
ou o. a 
0110.5 
0190.2 
ozaa.1 

QUAOR.AS., 

'"1 
COHJ/SLOCOS 

15 
A•EXO DA Lêl N~MfRO OE Do llf 199J 
PAUTA DE VALORES Vf.NA!S OOS TERRf .• OS E HlflCACOt> DO DISTRITO 
FEDER.<l, PARA INCIOE~CIA DO lPTu,'í<O flERClClO DE H~1• • EH· HCl> 

M•EA DO 
LOTfS COO ><ATUREIA TERREhO _____ ..., _____ 
---------------- -- --------- ---.. --------
LT 02 ~5 <fANSOE:S 10.QOQ,Qil 
lT 06 vs HAH$0ES. 1o.coo,oo 
LT 07 05 HANSílES 1G.ooo,oo 

.LT 08 J5 MANSOl:.S 10.000,0J 
LT 09 o,; .1ANSOES <Z.5oo,co 
LT 10 05 11ANS0f:S 1c. ooo, o a 
lTH ~5 ~A~SOES 1o.ooo,oo 
lT 16 ~5 MAHSOES 10.ooo,co 
LT 17 .0$ ."'fAHSOê.S ID.OOO,OJ 
lT 18 as >IAHSOfS 10.oao,co 
LT 20 05 :UNSOES IU.ooo,oo 
Lf 21 3S l1AHSOES a.soo,c-o 
L T ZJ os r'IA~SOéS 22.5,)0,0:) 
t. T 28 o~ .1AHSOES 1 O. COO, GD 
Lf 4G 05 :-IANSOE:i ID.oao,cn 
lTH o' :'"IAHSOE~ 1o.ooo,co 
LT 47 a,; :OIANSOfS 1 ~.o.oo,oo 

PAG!NA : I) 
EMISSAO: ZJ/10190 
HORA : 18:11:14 

V"LO~ 00 VALO~ 00 
T~~RENO HZ CO~ST 

-------------- ----~---17o999o00G 
17.999.000 
11.9~9.000 
17 •. 9?9.000 
29.71>7.000 

17. ·~·· 000 \1.999.000 
17.999.000 
17.999.000 
17.9~9.000 
17-999.000 
29.767.000 
29.7.$7.000 
17-999.000 
17o999.000 
17.999.000 
17.999.000 

zz.soo· 
zz.saa 
<2.5JQ. 
az.;oo 
22.500. 
22. 500 
22.SUO 
22 • .500 
zz.soci 
z2..s:w 
22.5JO 
n.soo 
22.5UO 
zz.sou 
22.500 
Z2.Sú0 
az.;uu 



tlOAOto 01-a~A>ILIA 
ZONA : G-lNOfT~RMlNADA 
SErOR : 50-H~ 

MU~ DV 
--~---
0010.a 
oozo.s 
0030.2 
0040.0 
0050.7 
o••o.o 

QUALIRAS 

AkéA ot 

TODOS O~ LGUS 

,,...HIH'Uii i: 11:' ,., 1, 1 ,,i. 

16 

A~EXO ~A Ltl NU"HO DE OE UE H90 
PAUTA DE VALORES VENAIS DOS T>RRENOS E fDlFit~COES DO. OISTRITO 
fcDokAL• PARA INCIDENCIA DO lPTu, NO fXEkCICIO Dl 19~1. - Er, HCl$ 

COtiolltlLOCOS lo:)T éS 

c.X?A1'4SAO IJCS IHN1SH.Fi'1'~s. 

AKE.A PE 9>24 A 11132 M2 

CGD NATU•ELA 

61 ADH DA UhlAO 

AREA DO 
tER!I.fNO 

10.275,00 

PAGINA : o 16 
EMISSAO: 23/10/~Q 
HORA o 18ll3lH 

VAcOa DO VALOR DO 
TóRRE•O M2 CON•T 

----~--------- --------
12.1~o.ouo 1s.aJo 

•1"'-· ....... 
"' 



I 

l 
CIOADf: 01-BRASILIA 
lO-~ t ~lkDETER~thAOA 
se roa·, ~6-PU 

1111!1 DY --0010.a 
0020o5 
00lil.2 
0040.0 
ooso.1 

QUAOAA$ CONJihLOCO$ 

17 
ANEXO DA LU NU~ERO Of . ·pf DE 1 HO 
PAUH o;; "IALORES VEHAh OOS l<RREHOS E ôOIFICACOEo 00 DISTR110 
HOERAL• PARA INUO<HClA 00 IPTV1 NO eXERClClO DE 1991 •. • lM NCl,l 

AREA DO 
LJTES COO NATURélA rt::AA~If·O ....... __________ 
----------~----- -- ................................. _ _____ ............ 

LT A ~L ~ r;;r o9 OUTROS .!94100.-00 
i..T ti ~.i.. c TSE 69 OUTROS 2.970·00 
lT c aL. iJ S1" o9 OUTRJS 1.236,07 
Ll I> BL A TH ó9 OUNIOS ;1,7Q4,CO 
L.T i.UL .é ANEXO TST 69 ~UTROS nt,zs 

"·------
PAG!~A ·, 11 · 
E~lSSAO: ·zl/1~/iO 
HJRA · : 18:1l:l4 

VALOR PC VALOR DO 
TERRENO M2 C~~Sf 

1lC.70C.OOO 
124.000.000 

79.400,Di)0 
1 ~5.:300.000 

47.500.000 

20.0ol0 
lO,OJO 
W,OilO 
20.000 
2~.0JO 



18 
tlDADf: 01-BRASlLlA A~EXO DA LEI NUMERO Of OE ~~ H90 PAGINA : 1~ 
ZONA : !1-tNOHôRMlNADA PAUTA ~c VALORES •E•AtS DOS T~RRENOS E fOlf!CACOES 00 DISTRITO EMISSAO: 23/10/90 
SErOR : o1•PH• f'O<RAL, ~ARA lNCID<~CIA DO IPT"' NO EXfHCICIO OE 1191. - EH NtH HORA : 1B:1l:H 

AA~A DO ~ALOR DO VALOi 00 
NUM DV QUAORAS CO"J/dLCCOS L:lT i:S COO NA TUH.ZA tERRENO T"RHNO H2 CONST ---- ----------- -------------- --~------------- -- ........................... -... ---------- -------------- ................ 
0001.9 PRACA MUfdC!PAl 
0002.7 
0010.8 LT-1 TJ1•DF o a AIHI 00 ~f 12 .. ~a9,C6 667.400.000 1S.OJO 
0020.5 LT-2 111N• PUdL ... I.H E T;RRITOR!~S óO AV. 00 Df 3.1S2,00 372.000.000 15.000 
0010.2 LT•3 PAL. tsU(;IITIS E ANHOS 60 AD" 00 H a.4a7,b7 899.600.000 IS.OJO 
0040.0 LT-4 TRió .. CONTA.S VO DF f AhCXO 1 o O AOH 00 H 369,49 3oo.ooo.ooo 15.000 

'·1]! i ·:~ 

) 
______ ,,.,,_ 



I 

/ 
f 

C !O ADE 
zou 
suo a 

NIJi1 i.l\1. 

00>0.1 
00ó0.4 

01-Bi!AULlA 
0-lh~ffé~~.l~ADA 
03-.EiU.i 

WLJA·PRAS 

Y/\110 

COHJIDLCCO':> 

19 
A'1<:X.O O A. L.ll Nll~i:kO Ot: Jt Jt: 1 JY.; 
f~UTA P~ VALC~iS Vf~AlS ~~S 1ER~~~O$ -~ dglfiCACO~~ ~~ ~ISYR!TO 
F'E.l.FRALI J='AítA ItiClD~hCU 00 lPl:J1 IM EXEkClClO DE. 1'1'11. - é.tol kClj 

LOT'S ·COI) :t"A (L =lHA 
Af<~A DO 
!ê~k lkO 

HrtR:l'vtA.XlO •"'E JRASILIA YY O~TkOS li.:h1 • .593,".J 

PAGlN~ : 19 
t~1SSAO: Zl/10/.iu 
!!.DiA 1 1ó:1lÜ4 

VALOR DJl VALOR DO 
TlR.<EriO <12 cO•H 

-~---~------·~ ------·-
25:3 .tt4C.O·JQ ts.OJO 



r;.--:__·~ ..3 --F'='f~,__.,___,. .. -~ ~ .~ "'-" ,=a~· n- /,.:C-·'"::::--- -::;:;;-.--...-- CE ., .. _., ~--.~~~. "·•••• _ ___.. __ ~........__._.. a-... ,..- ··.:;.;..;;;.......· .:- ··~· .... -··· 

! 
.'1 

I 

1 

ClOAOt: 01-BRASlLlA 
lONA : G-INOETERAl.AOA 
SETOR : 64-Ru~ QUA~eSr.EIRA 

NUM OV QOADRAS --.. -
0010.8 RUA QUAR.ES~ElR 

CONJ/t<~LOC03 

A 1 

20 

ANCXO OA LEI ~UME<O OE OE OE 1990 
PAUTA OE VALORES V~~AIS DOS TERRENOS e ~DlFit~COfS 00 PI~TR!TO 
fEDERAL, PAaA IHClDéHClA DO IPTU, NO EXERClCIO UE 1~Y1. -E~ NCZS 

UTE~ COO ~ATUHZA 

7b Rf~lAU~AflTES 

ARiA 00 
H RI!. ENO 

14.948.14 

PAGINA : 20 
EMlSSAO: 23/10/~0 
ijORA : 18:13:14 

VALOR 00 VALO~ DO 

___ ..!!~~=~~ . ~~-~~~:. 
Z1.2SO.OOO 18.0JO 

.•• 'I~ • l .:~~.w 1!~1•1111•1•.-... lil"i! i · Mt4il 



!' 
r 

I ,, 

ClDÁDt• 01-aRASILIA 
ZO~A ' 0-lNDErERMl~ADA 
SETOR ; 99-SElOR RURAL 

NU~ OV ----
0010.8 
oozo.s 
0030.2 
0040.0 
ooso.7 
0060.4 
0010.1 
0080.9 
0090.6 
Olü0.7 
0110.4 
OtzO. 1 
D1l0.9 
OH0.6 
DtsO.l 
0160.0 
at1o.a 
ouo.s 
0190.2 
0200.3 
ozto.o 
ozzo.a 
0250.5 
ou.o.z 
0250.0 

QUADRA$ 

TODAS AS 

PHIODO H 
A.TC 2 HECTAilES 
ACIMA LJê. Z tiA 

X COE:fiC. 
BENfEITCRlAS 

PêRlODO DE. 
ATE. 2 HC.CUR.t.S 
AClltA DE 2 tJA 

X COfflC. 
&E~FHTORIAS 

PER10DO DE 
ATe Z H(CfARfS 
ACI'A OE 2 HA 

x coute. 
BEhfEITORlAS 

f'ERIOPO Ot. 
ATt .2 tiHTA!US 
AtlliA i)t; 2 HA 

X COEF!c;. 
&EhfEITORIAS 

21 
ANEXO DA LEI NUMERO DE DE DE 1Y90 
PAUTA UE VALORES VENAtS 00$ TêRRfNOS f E&lfiCACOES DO blSTRltU 
FEO~RAL, PARA INClDEHClA. 00 lPtu, hO EXEHC1C10 P~ 1991~ - EM hCZJ 

CONJitJL..Cf.Di 

FAZEHDI.$ 

01112 A 28/02 
IIA.LOR 
VALOR POR HA 
OE RHUCAO 
V"Ai..OA. PCR 1'12 

01103 A ltiG5 
VA,,LOR 
VA.'l.Otl POA HA 
l)E REOUCAO 
VALOR PD• Ml 

OtiOo A ltiOd 
VALOR 
VALOR POR HA 
LlE RtDUCAO 
'1/Al.OR PCK ,"t2 

ilt/09 A Jl)/11 
\I'ALCR 
'JALO!t .PC~ MA 
H ltEDJCAO 
WA.LO~ POR Ml 

LJH;S 

CRi X 

7.7oc,oo 
4.ooo,oo 

sov,oo 

2 •• ooo,oo 
15.,000,10 

t. ooo,oo 

17.ooa,Jo 
3o.oco,oo 
z .. or;o,oo 

9 s. ono,uo 
so.oaa.,oo 

5.<)00,00 

COD 'tATURé.lA 
~·€A DO 
H.ilRf:hO 

PAGINA : l1 
EMISSAO: 23/10/90 
HORA ' 18•13:34 

VALOR 00 -VALOQ 00 
T~RRé~O M2 COhST 

-



J 
~-' 22 r~ 

CUiAOf Ol•iAAULÍA AKEXO DA LEI NU~fRO· DE DE. DE 1Y90 !>AlUNA t l~ 

.lO MA 1•HORH PAUTA DE VALORES VfNAIS DOS TERRENOS E EDiflC•COES DO OISTRITa .EH1SSA0~ 23/10/90 
SETQR 02-SAl/NORTE FEDERAL, PARA INC!DENCIA DO IPTU1 NO cXf~CICI~ DE 1991. • EH NC2$ HORA a Ho1-3ol4 

AREA DO VALO~ DO VALOR DO 
NUM DV .Qf.IAORU CONJ/BLCCO$ LOTES COO HATUREZA TURE~O TfRHNO M2 CONIT --- ------------- ------------ ---------------- -- ------------ ----------- .................. ___ .. _ ...................... 
0010.8 SAI I ~ORTE 

0·020.5 
0030.2 LT A sua<sTAC AO E.~. EUTRICA (PTPl .o FORCA E LUZ C.3. é!JO,O!J 12.7ZI.OOD U.OJD 
0040.0 LTA SU.8.ESTACAO fH. fUTRICA lEAl 80 fORCA E LUZ <lO.ooo,co 26.4dD.000 18.000 
oasa.l LT A SEGURANC.\ PUclí..lCA •• s.eG PUdLltA H.o~o,oo SJ.au.ooo u.oao 
0060.4 LT a lRGAOS PUSL. ;1 ADM DA UNHO 28.141,60 J6.994.000 ~a.ooo 

0070.1 LT • ARVlJlVO HAC. 61 ADM DA IJNlA.O 1s.ooo,oo Z8.0S7.Q00 1o.OOO 
0080.9 ua AP/IJF 60 ADM DO DF ~.oo,c,co 16.2Z1.00ii 18.00~ 

0090.6 LT C lO "'AHCilHST IB·17S,QJ 37.009.000 18.000 
0100.7 Lr c DER .o ADH 00 DF 1o.ooo,oo 19.105.000 a.ooo 

I 
0110.4 LT O c.Df. bOI'\:3-EtAOS 

A< AG"A 
., C BOI'ttHIRO.i · 16.073,00 35.447.000 u.oao 

0120.1 LT·E csr. De TRAT .. SI AGUA/ESGOTOS, 194·712102 ~4·l62.o,oo u.ouo 
0130.9 LT f TE.fHI:ACAP 60 ADH OD DF ~.659.,25 •• 591.000 ta.ooo 

I 
0140.6 LT G oH ER o O .OM 00 DF 2.659,25 •• 591.000 ta.ooo 
01S0.3 PJ tt ... t,J,R O RI.! AOS PU til., 60 ADH 1)0 Of 81:SQ,QO t ••• o.ooo 18.000 
0160.0 LT I(,L ... M,N. ORGAúS Pt.Jr.oL• 60 A&:~ IJlJ f>f 1.93o,on 8.291.000 18.000 
0170 •. 1 LT O ORGAOS PULL.- óO ADH 00 OF .z:. 750,uo 8.651.000 18.000 
ouo.s LT p,Q ORGAOS PiJi:IL •. o O AOM 00 DF 1.430,0:0 7.945.000 1o.oao 

) 
0190.2 C. Of TA.EÚA:I'I,. DA TELEB~A:i 49 OUT~OS 212.2.'24,0D 103.202.00·0 u.ooo 
020·0.3 AREA 0~$1IhADA A CEb )Ú FO"A E LuZ 284.1i>O,OO 118.?l3.00'0 18.000 
0210.0 HlA DESTlhADA A PH 84 SE6 PUdUCA ,.~.?57100 81.1 83.0·00 u.oao 
02Z0.8 ANEXO DO PAL. DO PLAN111.l0 •1 <DH DA O<HAO ;4.HS,OJ 72.471.000 ló.OOO 
OZlO.S CAKPlNG 56 CAHPik<l 1o776o52~100 1il0o7S4o000 18.0ú0· 
~240.2 AllfA .OfH l/'iAtlA AO PEPal.li'IPHA PJBLICA d7 LIHP PUBLICA )0 .. ooo,oo 50.752.000 18.000 
ouo.o AUA OESTl:t-tAPA AO OU.RA.N " SEG ~UklLICA ~4.0l)Q,QJ 24.107.0,00 ttl.OuO 
0Zo0.7 ARfA DESTaAt>A A UNlAO FEDER. (tPCl ó1 ADM OJ. tJNI.\0 ;oo.oH,oJ 164 .na .ooo 16.000 
0270.~ LT 1 c.usa ~~ AGUAI ESGOTOS lt~.5J.Q,CO 8.711.000 18.000 
0240.1 LT 1 DNPVN 61 ADM OA ~NIAO 19·250,00 29.574.000 18.000 
0290.9 LT z, J HOSPlTAl f' Sl·lUIATIHCO Jl MEDI HO$P 22. 50o,oo ·24.103.000 1a.ooo 
0300.0 LT 4 SEC. J>l: .;iAUDê dJ :iAUDi PUdÍ.lC 2)2..ooo,oo 110.787.000 ta.ooo 
0310.7 LT S.16 HOSPUAL VHtRINA.RIO ll 1ifi>/IWSP 4.9oo,ca 8.496.000 ta.OJO 
03Z0.4 GARAr.ift\ DO CONG!I.ESSO NH. 13 GA.R~GfNS H.oo1,2s 31.331.0\lO, 18.000 
0330.1 RA.Ol'O EOUCAO. O.E B~ASlUA 34 C01'1/ RT.Y . ?Z.;oo,oo Z1.S.Jl. 000 18.000 
0340.~ ce~.ESPOUIVO ~E tsrtASlLIA 54 PEt"tA ESP H0.8lO,Qu 46 ·1'54.000 18.000 
03.50,.6 ISDF 61 ADH OA. UNhO no.oao,oó 1~5.140.000 18.000 

:·1 '"" 
.O. I H ••• ·•Ht 'FHri'HrW • 'i'fn Jki ~~~~ ~ 

i0)•1.l 1 't~lrt.; H• .. 



f • 

r 
CltA~t: OI•BAA$lL1A 

· ZONA : J•IIOR1E 
SifOR : OJ·SA~lNORTE 

NUH DV QUAI>RAS C.ONJÍ&LOCOS --- -----------ooto.a Q 1 
oozo.s Q 1 
0030.2 Q 1 
0040.0 • 1 
0050.1 Q 1 
0060.4 Q 1 
0070.1 Q 2 
0080.9 Q 3 
0090.6 Q 4 
0100.7 Q s 
0110.4 TODAS 
0190·2 
0200.3 TOCAS VALO~ Ml CONSTRUCAO 
0210.0 
0220.8 

• 

23 
ANEXO DA Ltt NUHEAO DE DE DE 1990 
PAUTA DE VALORtS VENAll DOS TiRAE•Os E fDlfiC•tOES DO DISTRITO 
fHEHL, PARA lHCrDEhCU DO IPTU, NO EXERC1UO DE 1.991. • EH NCló 

too IIATVRiilA 
ARfA 00 

lOT:S TE.RRéHO 

---------------- -- ----------- _ .............................. 
A H AUTARQUICO loHO,OJ 
8 •• AUTHQUICO l.160,CJ 
c 6Z AUTARQUICO 1o2dO,OU 
D •• AUTARGUICO 1.362,09 
E 62 AUTAROU!CO 2.1Z4,S.b 
f oz A.UTAAQ.IJlCO 1.-.2<!01011 
A •• AUTAROUlCO )9.740,90 
A 62 AUTARQUICO 15.~02,12 
A b C D •Z AUTARQUlCO 9 •• oo,oo 
~ B C D 62 AUfAAOUlCO '9.oao,oo 

CAV 60 101tCA é J..UI 4\>,35 

SALA ). 1,ou 
LGJA 1 1 ,so 
Glo.RAGLI4: X O,SQ 

;AôiNA : ll 
E~ISSAO: 23/101~0 
HO•A : 13:13:34 

VALOR DO VA~OR DO 
TEMENO Hl CO~H 

-------------- ---------H<lo999.00() 
1a2.2ot.ooo 
148.999.000 
212.957.000 
179.573.000 
148.999.000 
753.178.000 
712.142.000 
461.406.000 
461.40$.000 

2o284oODO 

26.000 
26.000 
26.000 
26.000 
Zb.QJ,O 
26.0JQ 
26.000 
26.000 
2,6.000 
26.000 
13.0,JQ 



CIOAOE: 01-BRASILIA 
ZONA : 1-NORlf 
SETOi : 04-Sd/NORTE 

NUN OV QUAI)RAS ----- -------------
0010.8 o I 
0020.5 Q I 
0030.2 Q 1 
0040.0 Q 1 
0050.7 o 1 
0060.4 Q I 
0070.1 Q 1 
0040.9 Q 1 
0090.6 • 1 
0100.7 Q I 
0110.4 Q I 
0120.1 Q 1 
0130.9 Q I 
0140.6 Q 2 
0150.1 • 2 
01oO.o Q 2 
0110.s Q 2 
0100.5 • 2 
0190.2 • 2 
0200.1 • 2 
OZIO.O • 2 
ozzo.a Q 2 
OllO.S Q 2 
0240.~ Q 2 
ozso.o • z 
o ao.? • 2 
OH0.4 • 2 
o2ao.1 o 2 
OH0.9 Q 2 
0300.0 Q 2 
0310.7 • 2 
0320.4 • 2 
0330.1 Ti.l.h.S 
0340.9 TODAS 
0390.5 
0400 •• TOOAS VAL.Oit Hl 
0410.3 
0420.0 

l~ 

--~··--~---~-=~......;..;==·=··-···- ..... •· .l-..l>--'1-l..l_;._uu.ll IIII !!IS O/ Jlfllt lill ~~~~· • fi 

24 
ANEXO DA lEl NU~eRO OE . OE OE HY~ PAG lN' : 24 
PAUTA OE VALORES VENAIS PJS IERRENOS E EDlflCACdES PO OlSTR!TO E~ISSA"O: 23/10/90 
Fa~iR~L, PARA INCIOEHtlA ~O lPtu, NO EXERClClV D~ 1YY1. - El'. NCZ.:S HÇJRA : H:ll:H 

A.R€A Di) VALOA 00 VALOíl DO 
CONJ/E::LOCOS. LOT\::S ttH> !iii!.TllRt2A TERFI:€~\:1 TERR.EN,O H2 CONST 

------------- ---------------- -- ------------ .............................. ------------ .................. 
A 31 30 "JAN(/IN;if J,l,,fo) 410.61B.OOC 25-000 
; 24 >O sAKtll~ST 3,.4.) ">56.712.000 l5.0Jú 
c li 30 .;~A.NC/INST 3,40 2o6.04c.ono 25.0JO 

• 3' lO aANC/I11iST 5!fO,C.l 337.011.000 25.0~0 
E Zo 30 csAtiCilHST ;~~:g.g 20.074.000 2\.000 
F z• 3(J riA,.C/11-iST 215.955.000 25.000 
u 2• 30 ;.~A.NC/ lt4S 1 715,0il 21t.liJS.OOC . 25.0ú0 

• 27 10 ~,_kC/lHS.f 31 s,cu 13.452.000 25.0JO 
I 3J lO :.u\NC/lNST l·4Q,Q\) 255.901.000 25.000 
J 20 JO JAi'lt/IHST ~1,CJ 11.152.000 25.0J,Q 
J 21 lG :iA.Mt/lN~t 91,oa 10.}41.000 25.0J,ú 
J 2.1 50 ciANt/l!UH 91,~,) .,10.341 .. oo·o 25.0·)0 
J 2J lU JANC/lHST '}1.,00 lC. Y<t.OO(l 21.000 
A I I lU : áAUC/lNS. t 52),0) 172 o5b1.0M 25.0il0 
o 1 u J.O, JA~C/IHSt 273,0J 35.~91.000 IS.DJ~ 
c 1-7 lO oANCIINST on.,z, 111.141.000 l5.0JO 
~ 16 30 ~AN.CitNST 273,1);} 32.4U.OOO 25-iJJa 
c 1 j 30 .JA.NC/Ii!C:It 52510!.) lõ5.52ó.OOO 2:s.ovo 
f 14 lO JANCtlNST 9l5,0J 199.530.000 25.000 

• 1 J lO JAKtlt~ST 2.73,~J 35.2~2.000 25.000 
H 1 2 lO úANC/lkH ns,co 196.691.000 zs .o ao 
I 11 lJ JANCIIN!iT b97,12 1J1.237 .-(J.\)0 25.0JO 
J 10 10 UAN.CitNST S1t:..,CJ 1ll?o9H.OOO ~~.o o o 
< 9 30. -JANCIU1ST 6n,n 58.601-000 25.000 
L 6 30 .:~A~t/t~ST 9~5,00 200 .. 341.000 25.000 
M 7 30' ~AifC/lNST 273,(!(} 31.835.000 25.0;)1) 
N 8 31> dANC/I~Sr 925,~.) 2ü1.7>C.OOO 15.000 

" 5 lO JANC/lNST 5;!5,0:) 17·1.H1.DOC 25.0Jú 
p 4 30 :.:sAHC/lNST 273,00' 31.lH.OOO zs.o~o 

• 3 30 .:iA~C/!N~T é.os,on 1 d4. i>3C. 000 25.0JO 

• 2 lO :JANC/lNsr l73,00, 12 ;oJO.OOO zs.oJo 
s I 30 ttANC/lNST 525.,.QU 177.833.000 zs.o"o 

LkZ 10 dCA JOR~AlS z1 ,c4 3.447.000 zs.ooo 
C AV &G fiHitCA li t.Ul o,cü 

CO!<tSiRUCAO SAtA X 1,00 
"LOJA X t,!IU 
GARAGC:/'1 X Q,SO 

I f<lltlil•·'4111~~~~11•l'l ; 1 I jjr.jl 

/~/:; 

I 



I 
1 

f 
I 

'l~ADE: 01•&AA$1LlA 
lONA : 1-NORlê.. 
SEfOk 1 OS·StE/NOH~ . 

NU" DV 'U.IAORAi --- ---------
0010.8 UECHO 
oozo.s 
ooso.z LT 1A·1 o 
oo .. o.o LT 2.A-2.í:.i 
0050.7 LT lA:-Jd 
0060.4 LT 4 
0070.1 LT 5 
0080.9 LT 6 
0090.6 LT 7 

: 0100.7 Lr a!L 
0110.4 LT ~ 
0120.1 LT 10 
01J0.9 LT 11 
0140.6 LT 12 
01)0.3 LT 13 
0160.0 LT 14 
o11o.a LT 15 
ouo.s 
OU0.2 
ozao.1 
0210.0 TACCriO 
ozzo.a 
0230.5 LTI 
0240.2 LT Z 
0250.0 LT l 
0Zó0.7 

1 ozos.a 
. 0210.1 TRECna 

QZ90.9 
0300.0 LT 1A-1t1 
0310.7 LT ·ô!A•Z• 

· OlZOo4 LT J 
auo.t LT 5A•5o 
0340.9 LT 6A ... t..iJ 
ouo.o LT ô 
0360.1 LT 9 

·- _..,. 
25 

ANE~O DA Lei H0!1f-R0 íJf DE OE. 119~ PAOlHA l> 
PAUTA De vALO•ES VEUAlS OOS T~A~E•OS E EDlflt\COES DO OlSTR!T" EMl~UO Zl/IOHO 
FEO<RAL, PARA lNClOtNClA 00 lPlUi N~, EXERCltlO Ol 1Y91, • E~ NtZ> ~ORA 18:11:14 

4RCA .DO VALCR DO vALO~ DO 
CONJ/tH.CCOS: LUH:.S co·o- ~ATURHA TERRENO 'lUR'EHO HZ CONST 

------------- .. ---------- -- ... .,. ... ______ ,.._ 
--·---------

__ .., _________ ... --------
Cr.S.EADA 1 

51 ~LUIJfS i9,.975,CO lD,992,000 ld,OOO 
>1 Ctl/8ES J5.175,C:O 2&.006.000 1a.C~Ó 
51 tLUBf$ %4.117 ... 50 33.257.000 18.000 
1b .U.STAU~ANTêS 3.6oo ... co 6.4dO.OOO 18.000 
7o RE~T.\URAtiTES 3.-óOQ,(It,) a.4oo.ooo 18. ooo 
7• 1\EST.\URA:i.TES j.OlS,OJ 1C.9>0.000 18.0<JO 
51 CLUBE.S l5oOOo,cJ 11.160.000 18.000 
~5 C 1:10!1&E1KOS " ... 3~Q,Oú 5.205.000 ta.ODO 
75 PAI.i J.6UQ,QO: >9.JOZ.OQO 27.000 
51 Ct..Uiít.S lz.ooo,co, 9.615 .ooo H.ooo 
jj CLU!U:S 12 .. tif,)Q,C·O 13.830.000 IU.OJO 
51 CLObfS . ls.ooo,o~ 15.9h1.000 1s.oo.o ;, CLU~:;~.ES ts.cao,oo H.9o1.ooo 18.000 
l1 CLUSES H.cJo,oa .,S.9ol.ooo IS.OJO 
5"1 CLU&ES S8.95J,CO Jó,31Z.OOO 18.000 

fhst:AOit. l 

•• A.RI::A . .S Hit.l1 70.o5ZF00 24.b16.00ll 1 i.Oôll 
51 CLUbES 127.32S,(IJ 60.1$4.000 1lS.,OJO 

•• ~Cii PUaL.U"A 1 J.;i,CJ 390.000 18.0JO 

t>lúíll~ 

H CLUBES Jó.~H,tJ 29.~71.000 u.aoa 
51 (;LUBES 1,1.4A2,SJ 31.?57 .ooo 18.000 
51 CLUBES ll?.cJo,cn 64.579.00·0 1a,ODO 
51 CLUBES . 21.900,00 21.316.000 1a.O:l0 
SI CLU6ES 5(J.6~7,.S•J 55.642.000 18.0~0 
SI CLU&éS 4. zoo,o.n 13.JSO. 000 u.oaJ 
>1 CLUBE$ 4 .. ~·.)Q,.{i0 13.380.000 18,0JO 



~-· 

I 
I 

26 
tlOAOt: U1-aRAS!LlA ANEXO DA Ltl NU~ERO OE •• OE 1/9J PAGINA : lo 
ZONA : 1-NORH PAUTA ~~ 1ALORES VE~A[~ OOS TER~ENOS E ~blF!CAC~E~ 00 ~1STR1TO lft!SSAO: Z3/10I•O 
SETOA : U7-SCIHORTE F~OERAL, ~ARA lNCIDENCIA DO lPfU~ NO f~fRCIClO PE 1991• - EM ~CZ.'ll. ri:lRA ' 18:1"l:l4 

ARfA I)!.J VALOil bO VALO~ ~O 

NU~ OV QUAORAS CONJ/aLOCOS LOTES COO •AT~RELA TEK.RE.hO TE! RENO M2. COt.:iT --- ------------ ............................. ---------------- -- ----------- __________ ..... ------------- --------
0010o8 CHI A 10 COP\ERClAL 2.6tl4,GJ 449.2\Jb.OUO l5.0~0 
oozo.s CN1 d 1ó COME~CIAL :: ·970,51 450o81Q,QOQ 25 .ou o 
OOlOoZ CN1 C C: f G 10 CO~UClAL ;.ooo,cJ 451·131.000 25,0\lO 
0040.0 CN1 • 18 ~AA.AiiE,'4 5.3JO,OJ 39!.831.000 ~s.ouo 
0,050.7 CNZ A O f H J 10 C011ERC1AL 6.400,Cll 711.5o4.ooo Zs,OJO 
Q,QtOo4 CNZ L 10 COHE itCÍAL 6.400~00 7H.944.000 25.000 
0070.1 CH2 a t e G 1 K \O COHEtlClAL 9ilO,QJ 144.00o.OOO 25.000 

·aoao.t CN2 123567 70 oCA. JO~NAfS )7,26 7.058.000 25.000 
009,0.6 tlt2 4 19 ·OUTROS 1JD,OO 7,058,0JO 12.500 
D1DD.7 6 A a c 12 CENTttO COM. 14-4:lQ,Q,) 1·414.9~9.000 25.000 
01t0o4 •· CAV e o FOR. C A. e LUl 1o7ál) 5,1ll.OOO 1 z. 500 
•0200-3 
ou o. o TOOAS VAI.OR M2 CONSHúCAO SALA x 1,oo 
02lDol LOJA X 2~0(J 
ouo.s G~RAGi:l'l li Q,5Q 

,,,, ...... - I•; t ', H** J,i.n;" .IIIO>J+oP.<I<W-~,..:- " 
'o~,íli ........., 



I 
CIOADc: 01-aRASl~IA 
lONA :r: 1-~o.n.: 
SEJOR : OS-SC~INORTf 

HUH OV QtJAl)A.AS ... ___ 
-------------0010.a 102:A1Jd 

oozo.s \09A115 
0025.6 \\6 
0026.4 116 
0030.2 ZDIA204 
0040.0 Z05E206 
0050.7 Z07AZ10 
oo.;o.• li\AZ\4 
0010.1 215<2,16 
00~0.9 J02AJ07 
0090.6 30BAJ15 
01~0.7 40ZE40l 
0110.4 404A4\\ 
0120.1 41ZA415 
0200.3 
ozto.o, TODA~ VALOR 112 
ozzo.a 
OH0.5 

CONJI8J.OCOS 

27 
.ANEX.O DA LEI HUI'téA:O DE DE t>t 1')'Jil 
PAUTA OE ·vALORES VE.NAl$ Jl.OS T~,;RRE~OS f C:O.UIClcCJB 1)0 ()t'STRITO 
f'DER.L, PARA l~CIOEkCIA 00 lPTO' hO EXERClClO Of 1?91. - EM NCló 

AHA ~i> 

LOTES COi) I'(AtURHA Tfl\ft éhO ------------- ---------------- -- ______ ... ___ 
..... ----------

TODO~ TdOO$ 11 CO r'l LOCAL b!<HOJ 
f0i.l05 TODOS 11 COM i.OC~L b7b.~co 

A e c a z 4 ó 8 11 COM LOCAL 676.-DJ 
rcwos 1 5 s 7 9 11 CO 11 LOCAl.. 676,"ov 
roaos TOO OS 11 C011 LOCAL 676,00 
TO()·OS 11 CÔM LOC.~L J• 77od0 
roocs TOO OS 11 W~ LOCAL 676,CO 
TODO) TDUOS 11 COI1 LOCAL 6;'6, oo 
TODOS TóOOS 11 COM LOCAL 6TtuC:1 
TODOS f·)OOS. 11 COM LOCAL 676,CO 
roo-os TO.DOS 11 C.OH LOCAL b76,C(} 
TODOS TDI>OS 11 t01'\ LOCAL 6f6,QJ 
TODCS r oc-os 11 COM LOCAl. 67.5,C.) 
fODCS roo os 11 COM LOCAL 676,Cj 

O:Ok::iftWC~O ~'AlA. )I; 110J 
LOJA )( z,oo 
G.AJUGiM X Q,5J 

.-1111 til l 

PAGINA : 27 
' fKISSAO: Zl/10/10 

NOa• : 1&:13:)4 

VALO"l 00 
te.Rtu:uo 

39.999.000 
H.999.000 
H.9?9.000 
31.947 .ooo 
39.999.000 
,;s.s1<.ooo 
35.115.000 
31.947 .ooo 
31.947.0<JO 
39.999.0~0 
39.9~9.000 
Ho999.000 
27.966.000 
;!l.&9~.0JQ. 

VALOA ~O 
.12 COff:j"{ 

25.0~0 
25 ,OJO 
25.0uo 
zo.oou 
25,000 
15.000 
zo.ouo 
10, MO 
zo.ouo 
zs.oao 
ZS.OJO 
zs.ooo 
17 .5JO 
1S.OJO 



CIDADE: Ol•BRA~lLIA 
ZONA : 1-ltOUE 
SETOR : U9-SCR/ItORTE 

NUft OW 

0010.8 
0020.~ 
0030.2 
0040.0 
00~0.7 
00o0.4 
0070.1 
00110.9 
0090.6 
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ANEXO DA LU NUMERO OE OE DE 1 ,90 
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1/:'aR ~h O 

21.0-!ldiJj 
12.581 ,ao 
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VALOR 00 VALOR 00 
l~k~CNO ~2 CON~T 

2.674.999.000 
667.349.001) 
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AktA. DO VALOR DO VALOR 00 
NUM DV OUAOkAS CO~J/iH.OCOS LOTES COO NAT"~HA liRfte~o TfRRENO H2 CON~T --- -----------... -------------- ---------~------ -- ------------ ------------ ------------- --------
0010.6 SOl 11\S JUNlOS 65 UTIL PUBLICA 11.65S,OO 193.479.000 22.000 
oozo.s 504 • 6 os I.IT IL f'U8t.l-CA 2.349,50 64.493.000 22.0~0 

oo.so.2 504 a c 7 ó .s uT IL PUüLXCA 2.llt,CO . 64.249.000 22.0Jo 
0040.0 9 65 UT !L PU&LlCA 2 .. 349,!»0 ó4.493 .. 000 22.000 
0050o7 505 1 65 UTIL PUBLHA z.:H9t50 64o493o000 22.oao 
0060.4 505 2 o5 UT!L PUBLIC. 2.331,0;) 64.~49.000 22,000 
0·010.1 505 ' l 65 UTIL PUõLICA 2.331,00 64.249.000 12.00·0 
0075.2 505 4 65 UT lL PUULl CJ\ 2.9J7,00 7o,soa.ODO 22.o·oo 
o-o•o.9 506 5 7 65 uTIL PUbliCA !.331,00 :\4.Z49oO•)C 22.000 
0090.4 ;a, • 65 UT !L PUBLICA 2.9.:n,eo 76.808.000 !2.0JO 
0100.7 506 c 8 65 UT Ll PUhLIC,\ ' 2,Jl1,CO 64.249•000 22.000 
0110.4 506 • 9 oS uT IL P~&LICA l.J49,5D 64.493i00'0 22.0JO 
ouo.t 501 A 1 65 UTIL PUbLICA 2.349,50 64.4n.o·oo 22.0M 
0110.9 507 2 l os uTll PUdl!CA 2.Jl1,00 64.249.000 a.oao 
0140.6 507 4 65 "TIL PUBLICA 2 .• 907,&•) 76.80S.OJ·O l2ó000 
Otsü.l 508 5 o5 UTIL PUbLICA 2.146,00 60.360.0,00 !2.0JO 
ouo.o soe o 7 d 9 65 UTIL PU"LICA 2.331,00 64.249.000 22.000 
0170 .• 8 509 1 2 3 65 UTIL PU6LICA ::.331,00 64.249.0)0 2.2 .. 0;)0 
ouo.s 509 • ; o5 tJT !L PUtH.ICA .i!.3l1,CO 64.249.000 22,000 
0190·2 509 5 65 Ul!L PU6LICA 2. H6,0.J 60.360.000 22.000 
0200.3 510 • 6 ~5. UTtl PUBLICA .2.h6;0'ú 6C.JóO.OOO 22.000 
0210.0 51G 1 9 10 oS Ul!L PUULICA 2. HI ,ou 64.209.000 22.0JO 
ouo.a 51 C c 8 o5 UTlL' Plll\ILlCA <::.JH,C•l 64.249.000 zz.ooo 
ouo.5 511 A 1 2 3 o; til !L PUdLltA 2.331 ,oo 64.249.000 22.0Jo 
0240.2 511 • 1'5 ;u~l'O> •s lll Il PIJttLlCA 4.477 ,Q!) 102.735.000 22.000 
ozso.o 512 6A10 JU!ilOS os iJT Il PllbLlCA 11.47ú,CO 1H.1o~.ooo 22.000 
02o0.7 513 ' 1 ó5 UT!L PUBLICA (,.331,CO 04.249.00·0 22.000 
OZ70.4 513 " 'l.A.S JUttTOS 65 UllL PúbLICA 4 .. t1?2,0D 105 .97o.OJO 22.000 
o2ao.1 513 c 4..:. ; JUNTOS ól UTll plJgLitl!. 4.4n,ou 102.735.000 22.01)0 
02~0.9 Sh 6 óS UT (L PUIU..i:(A 2.14t~,OO 60.360.000 22.000 
0300.0 514 7 d 9 <1U 6~ UT ll PUBL1.tA. ~.:n1,co 64.249.000 22.000 
0310.7 515 A 1 65 UTIL PUBLICA 2.331,00 64.249.000 n.ooo 
OJZ0.4 515 2 • oS uiiL Ptl&L.ICA z.331,0'0 64.<49.000 22,000 
0330.1 515 c l os Ul" tL PtléLl\},t. 2 .. 3l1,C'~ 64.249. ODO zz.ooo 
0340.9 515 5 oS Ufll PJBLlCA 2.1tto,OJ óC.Joo.oo-o 22.000 
DlS0.4 514 A 6 oS . UTIL PU~LICA 2 .. 146,CO oc.J;o.ooo· 22.0JO 
0360.3 516 7 8 9 65 Ut!L PU&LlCA z.)~n,oo 64.249.000 2Z.O.JO 
ono.o 51• i 10 td tiTIL PU•LICA .2,.!J :IY1CJ 71.622.000 2Z.OJO 
osoo.z 
0510.0 TOOAS VALO< MZ CONSfil.UCAO SALA )! 1,QJ 
0520.7 L•JJA ·J( 1 ,so 
OSJ0,4 GARAGéH X 0,50 

~ 
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ANEXC OA LEI NUMERO DE DE UE 1990 
PAJTA O~ VALO~ES V~~AIS OOS TERRENOS f CDlfltACOfS 00 DlSTkiTJ 
fiOERAL1 PARA 1NC10€NCIA DO lPTU, NO fXt8Clt10 Df 1i91. - E~ NClj 

CONJ/~jLQCO.i 

A do C O .C. f ~ 

H 
b 
TOOO:;i UArl:A~t>'l 

A-G-H 
p-C-Ll-E-f-1 
J-K 
TODO.l-~At<A.H.i'l. 

A-6 
c-p-c-f-li-1!-r 
J-K 
TO!>CS ~Ar0.~(>1 

A-u-o-c-F-G-1-
c-H 
J-K 
fClJOS GA'tA~fM 

J..-&-C 
IJ-t-f-G-n 
I-J-K 
rooo.l-GAII:A(jf:.'\ 

A 
d.-O•f ... U•I 
c-" 
' TOPO.:$ GARAGiM 

A.-1)-c-o-~-;-u

H-t-J 
TODOS-GAft.A..,EM 

·-· d-C-o-E-(-.:i 
H-l-L-,'1-Jj-U 
J 
TOilOS liAR.MEM 

A-B-L-H 
c-o-G-n-t-K 
E-F 
J 
TODO~ GA 'otAGE:1 

A-il-c-.>-t-J-u 
tt-I-J-1( 
!O?CS-GAii:AGEI'I 

A-~:~-c-o-.:.-l' .. u
a-r-J-1( 
Y""'r"' -~~.,•·:t:.,. 

LJHS COO NA.tOttE:l.A 

O~ .(ES COI..C.Tl'/11 
04 ~éS COL~TlVA 
a.; :ti:S COL.El1VA 
'Ot: .,)ARAUEH 

,01, .ct:S COLf:Tl\fl'\. 
'04 iCC.S COLETl !/A 
ü4 :HS COLl.TI·VA 
llo iiArtAõ:aEM 

J4 iE$ COLfTIVl 
'04 aES COLETIVA 
04 RE$ CC·LETI'VA 
Od úAl'I.A.iE./1 

.!l~t :~ ES (;Q.Lftl \IA 
Q4 RES COLéTI~A 
04 RES COLCfiVA 
08 l.iAKA.uêH 

04 Jo~t:s c ou. nu 
J4 .!ES COL~TIVA 

04 <ES COLET!VA 
08 4ARAlit:.l'l 

o- ~ES GOLifl~A 
G4 ~~S COLETlVA 
04 ~fS tOLETI~~ 
04 1tES COLETlVA 
JS o:;AR.Aút:.M 

.04 ,u:.~ COL~T h' A 
04 RES~. CO;L.Eri'IA 
0~ GARA.üf.M 

J4 NES CO·lii.f'IVA 
04 ttES CO·L.ETI'IJA 
ú4 ~ES CO,LLUIJA 
J4 ttES COLfTIVA 
Otl GAitA\iEM 

tl4 RES COL.f:T.(IJA 
0_. lH:.S COL.t.TIIJA 
(14 ti(,S COLeTh'A 
04 ~ES COL~TlVA 
Jo bARAUEM 

J4 RES CO·LfTl\'A 
04 .es CCLETIVA 
J.S. .iAI<A..iE,"' 

·)~o ..ti:.S C.Ot.I:::U\'A 
04 df~ CCL~fiVA. 
O~ RA~~RFM • I' 

AAEA. OJ 
TEint:ro 

1.C.:.5,7o 
1 .. 0!.5,70 

9J2,6ü' 
o,ou 

1 .. 0~2,00 
1 .. C51,GU 
1.011,00 

o,oõJ 

1.01,.,(.;o_ 
1 ... 01)8,(1;) 

1 .. on~;cu 
Q,QJ 

1.oo~,cü 
1.014,CO 
1.00/J,OO 

O,OJ 

9tJO:,b1 
9tJ2,6:l 

1,Co7 ,o; 
o,co 

2.J31,4J 
7>7,21 

1.6'39,"0 
2 .. 311,4U: 

o,O{l 

1 .. OS4,0>J 
1.054·,00 

o,oo 
çoo,co 
soo, o o 
soo,co 

1. ooo,qo 
o,oJ 

~i.:.o,co 
6\)Q,CO 
s~o,oo 
720,.ou 

o,co 

1,.C,)2,QJ: 
1.l).)2,CJ 

o,uJ 

t.0-!12,)0 
1.062,50 

o· .. o o :I 1 

PAGINA : J~ 
tMISSAO: 23/1~/~0 
~ORA : 1d:1J;l4 

v'I.LCit DO l/A;LOR .>O 
TiRdtNO HZ CDNST 

1H.Jo0.0JO 
1?5.l60.000 
13ó.lbO.OOO 

1 >~.;;o.ooo 
19S.luo.ooo 
195.360.000 

16H.4.!C.QO.O 
171ooJO.OJO 
111.oOO.OOO 

171.ooo.oo,o 
110.o40.0JO 
.171.toOO .. OOO 

1>4. C dO. 000 
1.19.200.000 
175 .630.0~0 

313.lOO.OOO 
113 .3ó0. 000 
<15.040.000 
32C.640.000 

174.960.000 
174.9>0.000 

141.360.00D 
77.520.000 
S7.1ZO.ooo 

174.720.000 

BG.S>O.OJC 
H.12o:ooo 
.56.640.000 

111.360.000 

bo.240.0DO 
156.240.000 

2o.OOL: 
lb.OüC 
2~.0Jü 
13.0JO 

l(,.QJO 
lt;.,QJO 
lo.Ot.I·O 
1l.OQV 

zo.úilO 
26.00,0 
l6.(1U~ 

24.70.0 
24.100 
l4.7JO 
13.000 

Z4.7J-U 
24.7JD 
24.7Jíl 
1J.OJO 

2.~.70.0 
z4~no 
l4; 7ú0 
14.700 
1J.Oú0 

-?:<i. 70'll 
23.920 
B.OuO 

23.1,Jú 
23. 4·-uo 
23.400 
23.400 
13,.0uG 

2J.4JO 
23.40ü 
23.4JO 
H.4JD 
13.0JO 

n.4;Ju 
23. 4JO 
IJ. OJU 

1S6.Z4o.oao 22.1vu 

, iQ,!,~.',~~r~~- . .;:~J;glt,~:.- ,..J 
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2370.1 s ... ~ 412 1\ ATE í.l l4 lH.:i COLI:Tl\IA. 7 zo, DO ss.szc. 000 1s.2oo· 
2360.9 
zHo.o s"~ 413 A-tj-I-J·.~-0 U4 H.S COLEl'l\f.A 6-.C,(),I!I,) 2:a. 3i!O .. o·oo 1& .. 200 
2400.7 c-o-t:-F-:;-ti 04 RES CO·LE:fh'A 7lo~oo 3C.9(.l0.000 1&.200 
2410.4 ~-L.- H-P-J o. 'il:f.S COU.TlVA no, ao 30.'fõo.ooo n.ouo 
l42Q.1 
2430.9 swt.: 4111 A .. ii ... I-J-a-0 a~ ltEs: co~t.~tl\IA 640,(10 Zd,JlO.OOO 18·2<10 
2440.6 c-f)-i:_-f-~-H-,:; 04 RES COLHIVA 72Q,QJ 30.91>0.000 n.ooo. 
l4SO.l L-M-P->1 04 iH.S CCLETlVA 7ZO• 00 3C.9óO.ooo 18.2JO 
2460o0 
-2470.8 s ·~ 41 5 A .. U-C""O ... t-J-K 04 rtES COL.HlVA 7.zo,ov 3G,96C.OOO li.ZUil 
24~0.5 E-f->l""li-L.-M-~ ú4 AES COlH lVA ~rto~o~l z •• ~zo.ooc 1u.2JO 
21.90.2 u-P-~:~ 04 ~fS COLf:.TlVA 1.-~stJ,oo 2S.32tl.OOO 13.000 . 
250·0-l 

ZS.l~Q.O,OO zsto.o $ilh 416 Ar.-s-c.-e.-~-1-J 04 ltf.S COl.lflVA t..coo,oo .... ,. '~ 
.p '!\i.l 

_., 
. d;,JHI..I··il:•ll~·f llllt_, "li, •'•·'··-·~·"'- .,-.,--··· . 

'' 
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tl~ADE: 01-SRAil~IA AUf~O PA LEl NUMERO DE DE OE I?IÍO PUlHA ; U 
lO MA : l-NOITE PAUTA Ot ~ALORES YENA!S OOS lERRfUOS E EblfltAtOES 00 DISTRITO 'EMlSSAO: ll/10/~0 
SEfOR : 2J·SKC/NDRTE fED<R~L, fARA INClOEHClA OU IPTU1 NO EXERCltlO OE 1991. • EH hCLi HORA : IS:Il:H 

A.Rí:l.A DO· VALOR PO VALOR PO 
HUH OV QUAORAS CO!iJ/tilOCOS LOTES COD NATUREU. TERREttO Ti:lHtE'HO M2 tON:iT ----- ------................ -------------- ---------------- -- -------·---- ------------ ------------ -------
IS4Do7 01-~-F-U-H 04 ..t~S COLtTlV~ 1.207 .. 03 P7-040.000 23 .. 400 
U6Dol K"L 04 JtES COLEUVA 960 .. 00 no.oao.ooo Zl.4ü0 
1570.9 TODO~-~ARA\iE!1 o a .íAR:AGfK o .. oJ - 1J.OJO 
1560.6 
1590.1 SON lú7 A-S-(:-0-E-f-G o~ RCS C:OLeTlVA 1.054,37 1H.ooo.ooo Z3.4ôO 
1600.4 K DI, •ES COLfTlVA 1.054,37 174.ooo.ooo Zlo400 
1610.1 H-1 o• ,u;s COLETI\IA 1.500,00 2!9.440.000 z:s..4ao 
1620.9 TO!lQJ-ttAXAúb'1 o a GARAYf;/•1. o,oo - n.ooo 
1630 •• 
1640.3 SOh l08 A""d-t-t)-i,-f-~ ().4 RES COLHlVA 1 .. 054 .. 33 164 • 400. DOO 24. 7Jil 
uso. o «-l-J-.K oH o{J:'S COL.ETlVA 1.054,3& 164.400.000 H. no 
16ou.a rooos-c;ARAiHK Jd :lAA.,tliE/'1 o .. ca 
1670.5 
1460.2 :lQN. lG9 A J4 :<~S COI.ETlVA t.Ho,uo z.:;o.o~c.ooo !4. 7 ilO 
1690.0 .. -o 04 .<cS COLEfliiA 1.104,00 .15óo9ó0oOOQ 24;7JO 
noo.o C-f 04 <ES COLETliiA b.)4,C.J 124.}20.000 24.700 
n1o.a P-E-G·I-J 04 HS COI.ETlVA 52;! .. 00 77.520.000 Ho700 
17U.9 t.-M-~ J4 HS COLEllll~ 526,00 17 .szc. ooo 2~.700 

17tO.S rl-P 04 ~fS COLHlVA 74Q,OJ 107.040.000 24.700 
1121.3 (. 04 •t[S COLfUIIA 900,00 129o360o000 24.700 
1725.6 rooos-GARA~cí1 o. UAltACiEM o .. o o - B.OJO 
1110.2 
1740.0 s•h 310 • il4 ACS C.OLETlVA 1.3H,OO z12.16D.oa,o. 24.700 
1750.7 'iS 04 HS tOLfTlVA 1.1o4,00 185.760.000 24.7JO 
1760 •• c-J il4 RI:S COLETIIIA 713,64 11l.7•D,OOO 24.700 
1761.2 D ·J4 <ES COllll<A 1.032,00 1ó4.<t4D.OOO 24.700 
17ól.O t-F-G- 04 <ES COLETJVA 60>o,aa 1 ~>.uo.ooo 24.7JO 
1763.9 n•l 04 RES COLfTlVA 1 .. 0!~.0,00 172.320.000 Z4. 7<10 
1164.7 <-L 04 AES COLETIVA 7l:»O .. CJ 122.400. DOO 24.700 
176S.i M 04 ih:S COL.fTIIJ-' 1. 7G.,CJ 271.20D.DOO 24.700 
1710.1 10&0:i-6AiiA;;p.\ o a GAR:AúfH o, (H) - 13.000 
t7a0.9 
11~0.6 SQ> l11 A-a-, .. o-.1!-F-'li 04 .H:S COLETtV'A. 1.0:,:z,.~J 156.480.000 24o7u0 
1400.7 H•l•J-K 04 RfS COLfTlVA 1.062,5D 150.460.000 24.700 
1410.4 TOD:OS ... ~ARA.,trt 08 ..iA.il:i.GfH ~ a,oo •' 
1120.1 
Ul0.9 sa• 312 • ()J., ,u:s COL.EilVII. 1 .. 17;úCO 15eo6ÓOo000 22·1~0 
t44<l.6 u-C-i-H. 04 ~fS COLUl\JA ·1.179,7• 156.860.000 22.100 
1450.3 , íl.:í .tfS COLffiVA no, o o I 02.000.000 n.IOO 
UóO.O f•G 04 :H.S COtETI'/A 1.237,74 174.000.000 ZZ.1JO 

I: 1170.8 1 J4 ,tLS COLlil'lVA 1.232,Cil 1;4.640.0il0 22.100 
1aao.~ J-~ 04 Rt.S COll:fliJA 1.177.5? 159.uo.ooo zz.IJO 

~ 
ta~o.z roao:;-.GAII:AJLrl. Jb (iA~Ati!M a,ca - 13.000 
1900.1 
1910.0 ••• J1 J A-0-G'"'rl-I.-J-~ J4 :Hi$ COLET 1\IA 1 .. 0.,2,00 1Só.480.000 lloiOQ 
19ZO.I L 04 RES COLHlVA 1.ooz,oo 1Só.4;0.000 ~2.100 

. 1930.5 d-C-é""f 04 .HS COLEUYA 90Z,O.J 137.260.000 z.1JO 
1940.2 IOOOS 03 GA.RA~EI'I o,oo - 13.000 
1950.0 
19o0.7 SWh 314 A'"'S-C-6-1 J4 1US CUUT!V~ 1 .. 0::.2,,0 156.480.000 zz.soo 

D-E-F-H ... J'""L 04 .tt.S COLf.Th'A 1 .. 0~2,5(.1 156.480.000 zz.soo 
o a GARAúE11 o,ctl - n.ooo 

.. I" .. 'J~"in IH.soo.ooo 22.100 
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Cl6A0f: 01-SRA~lL!A AU<XO UA cer NU~ERO PE OE De 1 Y90 PAGINA : H 
ZONA : l•NOiTE PAUTA OE VALORES YENAIS OOS l~RRENOS E cDlf!C.C.O_~.S Dv, DISTRITO E~ISSAO: 23/10/90 
SETOR : 23-SHC/NORTE FEbt:RALr PARA IN'tlDE.NClA. ~U lPTU, NO EXEP:CtClO DI: 1991. - "S"M NCh HORA • 18:13:34 

AR·.:A (Ja VAlOR DO VALO~ i>O 

NU" OV QUAURAS CCI'lJIPLCCO:i LJHS COu NATUREH HRREhO TeRRENO ri2 CONST _ ... ___ 
-------------- ----... --------- -------------4-- -- ----------

_______ ,.._ ... __ .................................. --·-----
ZOI0.9 n-r-J-1(-L 04 RES COI.HlVA 1.Ut~2,50 13é. 800. 000 12.1~0 

2020.6 TO:>CS -GARÃ~Er\ 

2030.1 
2040.0 s~t.. 31o A.-ü-c-o-F-ti-H ~4 RES COLEfiVA 1.oso,oo 1lo.oao.ooo 22.100 
2oso.a r-K 04 RES COLHIVA 1.400,00 167 .• 280.000 12.100 
20oo.s I·J 04 RES COI.f.TIVA 1. o;o,oo 136 .os o. 000 22.1 ao 
2070.2 fODOS-GAKASl/'1 08 GARAG.t!~ o,oo . n.ouo 
2011.0 
20do.o ••• 402 A•a•H•L 04 HS COLET!IIA 7'!í4,CO .s.;.o.ooo lO • .:tOO 
2090.7 c-o-e.-F-.i-1.-J 04 KES COLEtllJA 9.\0,00 51.360.000 10.800 
2100.8 1(-f~-N-.::1-P-~-a 04 RES GOLETlVA 960,00 51.360.0'00 !O.oJO 
2101.6 s 04 RES GOLETHA 9bQ,CO 51.56C.OOO W.61JO 
211o.s 
2120.2 SQh 403 lt ATC Q 04 R.ES COl.HJ:VA 771,Q.S ~tO.Só.C.O·OO 19,SJO 
2130.0 

a4 ZH0.7 s•• 404 A A.TE ·.1 RiS COLeTIVA 711,0:) •C.SoO.C~O 19 ,5JO 
Z1S0.4 

IU..i COL.HI\tA 216"0.1 S<H 4'úS A Ali ·~ J4 111 ,c5 40.s:..o.o·Jo 19.5JO 
2170.9 
Z.180.o S ~h 4,Vó A Al t:. Q 04 .lES COLtTIVA 771,05 4G.SóO.OOu 19.500 
2H0.3 
220,0.4 SolN 4:J7 A-ll-a-f-G-P J4 fHS COLHlVA t,.~Q,CTJ J.u .·1oo. ooo 13.0UO 
2210.1 c-H-l-J-x-L 04 H S C-Ol.i. TliJ A 3lO.,CO a.soo.aoo 13.000 
2211.0 M"R 04 ae. COL<TIVA 3SO,CJ 22.soo.ooo IJ.OUO 
2220.9 o-N-;J-P 04 R~S CvLETlVA ~~·~o,cJ 47.040.000 B.OuU 
2210.6 
2240.3 SQH 408 A-f-K-J""K-l-{'1 04 Rt;S COLEtiVA ó~Q,OO 27.120 .ooo t3.0JO 
2250.0 P•Q .04 JH:.S C01.'ETIVA. t.,o,co 27.120.000 13.00,) 
22o0.8 J-C-o u4 .U.S COU.Tl\'A 1 .. nso,oo 4ô.24c.ooo 13.000 
221o.s o-G 04 ltê.:i COL'ETIVA 990,00 33 ;·1>0o.ooo 13.000 
22à0.2 t:-1 04 RéS COLHlVA 130,0·0 16.0~0.000 ll.O~G 
z2~o.o N 04 R~S COU.TIVA 1. 3."!0,00 4c.oso.ooo B.OJO 
2300.0 
Z310.8 s <k 409 A A"t.:. W 04 ~ES C(lLiTI~.A no,oo l5.5lO.OOO 18 .. 2il0 
Zlzo. s 
Z3l0.2 S~h 410 A AT~ J 04 it.ciS COLtfi'JA 7lO,CQ ls.no.ooo 18.200 
2340.0 
2150.7 SQk 411 A AlE ·l J4 a<S COLETIV• rzc,oJ 35 .szo.ooo 1H.2,:W 
2360.4 
2370.1 sw~ 412 A ,ATE. Q J4 R<~ COLET1VA 720,00 ss.s2c.coo 18.200 
2Jd0.9 
2390 •• S<lh 411 A-~-I-J-,~-0 tl4 ns COLETIVA 640,.0!) 213 •. 3.;!0 .. 000 1 ó. 200 
2400.7 C-0-E-f-G-ti 04 ~ES COLETIVA 1l:O,CO JC.9ó0.00'0 1&. 2il0 
2410.4 ~-L-M-E>-J 04 'il:t.s cou:nvA 720,Cú 30."-10.000 13,.CUü 
24Z0.1 
2410.9 s•• 414 A .. d .. I-J-a-0· 04 KES CI)LHIVA 6ft0,.1)0 1d.JIO.OOO 1â.Z~O 
2440.6 C .. O-é-F-U-H ... t( 04 RES COLHIVA no,oo 30.960.000 13.000 
2450.3 L-H-f'-tl 04 iti:.S CCI.ETIVA no,oo l0.9óO.OOO 1~.2JO 
2460.0 
2470.8 s ., 415 A-u-c-o-t-J .. K 04 I{ES 'OLHtVA 720,0-J JC,.96C.OQ0 18.2ilü 
2.4à0.5 E-f-ij-tt-L-M'-tl. 04 tlES COLET !VA (.,o,oo 2t~ .. 320.00C 1U.2il0 
2490.2 U-P'"'tl 04 ~E S COU tl IJA 1.;2slJ,oll 28 .. 32C:.OOO 1! .. 01)0 
2soo.1 

<...COO,OI) Zil·l20.000 h.z.ao 

---1rf 
2S10.0 S>lk 416 A-a-c-E•F-I-J ~· !i.E.S COLt:Tl VA 

' .,.,.,,~ ·l<lll.i,ll, iii li lil'l;,.o.•. ' li ,I ,, ··-·' ... -.,.--. 
. 



f . ·---~ ... ... ......... ,~., 
~.:~.J.:~u.uuu lt..~oJO 

r --------·--· 
-----------~---- -- ~~ ··~ 

I I 
39 I 

I 
~ CIOAPU 01-aRASJLlA ANHO DA LEI NUMERO DE .. 0[ 19'11..1 PAGINA : H 

10HA : 1-HOAlE ~AUTA O~ VALO~ES ~ENAIS OOS ttRR~NOS S ED11tCAtOES DO b[SJRITV E~ISS~O: 23/10/~ú 
1 seroa : 23-sHC/hOR r• 
I 

r~p~~AL, PARA lNC1D~kClA DO lPTU, NO ~XéRClCIO ~f 1991. - .C:M hCla HOM : 18:1l:l4 
I ARfA DO ••~o~ oo VALOR >O I NU~ ~v QUADRAS C(H4J /bLOCúJ L:JTt:S ,CCD NATUREZA H.KR.l:.NO • T·ER.-f."t:~O .'12. CDtc.H 1--- ·----·---- ___________ ..... _ 

---------------- -- -----·-----
___ ._ _______ -------------- -------

1 2520.8 K .. ·L-M-P:"-1} J4 :li:S COU.TIIJA b.Ooo,co zo.l2o.ooo 1a.2Uo 
I ZSlO.S o~·G•H-N'""ú il4 HES COLt.TllJA uo,co .!C.96C.OOO 1ó.2~0 
12540.2 

zsso.o tNT!lf-QUAI>A.AS NORTE. 
12560.7 • H PHACA ESP 9. 5 ;7,0; 4.3SO.OOC ij.buo 

2570.4 104/0S " 51 CLuac;s 16.547,20 11.300.0.>0 a.OJO 
!580.1 108/09 lll/13 A 51 ClUo<S 19.200,CJ 11.550.000 8.0JO I ZS90.9 $ A )0 CINEM:AS (I,.!}Q.Q,.CJ 71.200.000 19.2uO 
2600.~ " 54 PHACA t.SP 1o.ooo,oo 4.soo.ooo a.OJO 
2610.7 114/15 A l2' :1E1J/HOSP b.o800,0ü ss.&4o.ooo 9.600 

12620.4 b 54 PRACA ~S? lo.ooo,co 4.500.000 8.000 
2640.9 10b/J08 A •• :;tEii POdL.!CA f:!&,Qt) t.oso.ooo S.OJO 

I 2650.6 • •• :c r l)1,Q,') 950.000 10.0Jü 
266·0-3 1 08/JOS c 44 C<'frl&/MTH OOÚ;IÚ<O 7.276.000 14.4<)0 
2610.0 1121312 A 34 Sf.G PtJjjllCA. 12,J,Q·O 1.150.000 8.0JO 
2680.8 ' "' :c T J1' ,c'i'l ~so.uoo 1 O.OJO 
26~0.5 11t/31o A HT 86 t:C T .d,co 950.000 10.0ol0 
2700.6 B PAP "" ~fll PIJ:tLIC.\ 1 ~d·,(;O 1.050.000 8.0Jtl 
2710.3 116/Jlo C CiH:CHE 44 Cil.HHEIMATI..:H ilt..O,Qj 7 .276.GDO 14.4JO 

:!27.20.0 J\l3/3J4 f;. 

·I 27ift0,..5 ~ PAA:~Ut ., .:'=Í C flAi{:O.Ul U .. o73 .. B2 ~2.4.Z~.OOL <J .. loJO. 
·: 27S0.2 3051300 ' "0 t t MP L O .i o. 7,Ji, ,91 7.300.000 8.0:.JO 
I 2760.0 " " C:'5C PM"Ué D.oH,43 l1.52S.Oil0 Y.o:JO 
I 2770.7 J09!>10·. 
l 21il0-4 3151:110 ' 90 TI:.MPLOS 7.2oo,cJ 7.JOO.Oil0 s.ovu 
1 2790.1 ,; 45 ;::.$!;· PAAIKJt: H.3UQ,GJ 2J .. zso.ooc -?.6;)0 
I 2&00. l SO~JSU3 .1 JPt:R ~::R.CAt>ü ?4 jlJPtRMcRCAI>C 1. :~oo, cu 6C.<40.000 2~.0.JO 
[2uo.o SU4JSCI5 A 
1 2azo.1 514/51; j .!Pd! rltitCADO ?4 .JrJ?Ettl"tRi.AI>O .s.oou,uJ 71.400.000 ~o .. O:iv 
I 28l0.4 2ll2:12l)3 ~ t.lhE./'IA se ClNUIA, o.9..l3,30 24.400.000 19.~JU l 2840.1 ) C :i C P"'fl H.li ,; ;,i-:,iC PA-l.wUt. 1C .. ;.l,3,)1) 18.150.000 9~6Jd 
1 28$0.9 2V4/l05 ~ I>El CONl:iu'iiJO.:t "' ..ot<~ f'lrdl1CA b.9.:S1.,3oJ 12.óOO.OJO •.CJu 
I ZUO.b ::t HC P-'l~•lUE ~; ::.;;;r. f>AI(IliJL. 10.t..ltl,b7 16.15U .. O:)O ll.oJO 
j2870.3 2Vó/i:.:J7 ·' CL.U.Jl: ;1 ClJ.J(jd ô.,'7.>1,3;J o.1UQ.QQ.O ;:;.,QUI.) 
I ZUO.O J .s esc HKr..Ut. 10.~.:<:~,67 H .. Bo.ooo Y. ó\lO 
I 2890.8 208/209 t 
[2900.9 l12/ZI3 A Clht.JttA SG C INt.:'iA;.> o .. too,c.; 47.400.000 19.200 
I 2910.6 ü ,, dC I'IAHQJc. 1U .. OOO,Cü 17.17S.OM; ;.oJO 
I 2920 .. 3 <101211' • 
1 z93o.o .2:14/~1S /t CU·ut J1 CLIJb'.i.S t. .. ~uo,cu s.?~c .. oo.o B .. OJ.U 
1 2940.8 " " ESC PAiHõllt. to.coo,oJ 11.775.000 9.6J·U 
r 2950.5 20414ü4 i 
t 2960.2 zosl4oo E 
1· Z97o.o 21-2/412 \ ?AP ,. ü& ·;IIHLlC.'\1 1! J,:cu l.üiO.UllO ô.OD.O 
I 2980.7 ~.;~ HT '.ió ~c r ~1,CJ 9SO.OUO 10.0uO 
1 299o. 4 112141< C Cll.Htti " C i\t:C.HE/M T~R td,~O,lH' 7.276.000 J4.4JO 
1: 3000.7 2\61416 ~. ECT '" ,c r ,s1,QV 9\0.000 o.Oil,u 

l 
\1010.4 a PA.P ., ;i~ PUott,CA.i 1 '2d,QJ 1.050.000 ó.co,o 
I 3020.1 21 1é1'·16 t. Cí<HHt. 44 CkCCtÜ:./MAT~i(. t•;">Ü, GJ 7.276.000 14.4.JO, 
I 3030.9 4u2/40l SUPt:A Kt.RCADO 74 51.JPE.HMGRCAPO :: .. ot.lo,oo 63.3oO.OOO l6.QLIO 
1.3040-6 404/405 • 
1 1oso.> 4141415 3~PEol. !'!EllCAPO T4 SLIPEAKeRCA.t>:O i.Cioo,c:J ,:.J.360.000 zo.O'Uú 
I 3000.,0 ?07/907 ' ,\dCO 
! 3070.8 1ouo; loon7 .\ CIH.t.J1A 50 Cl ~E /'IAS 6.óó2d0 34.900.000 19.2·00 
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• CIDADE: 01-&AASlLIA ANEXO DA LEI NU•ERO DE Dt DE 1 HO PAG.tN.\ : 40 

ZONA : 1-NORTõ PAUTA OE ~ALO~êS VENAlS DOS T~RRfHOâ'é EDlflCAt~ts DO OlSTNtTO EMISSAO: l3/10/10 
SETOA : 23-SHCIHOATE f.EOHAL.' PARA INCIOISNC,lA DO lPT1,J, NO Ell.iRCiCI3 DE. 1'191. - E!': NCH HORA. : 18:13:34 

AltlA DO VALOil DO VALOR DO 
NUft DV ~UAORAS CONJ/BLOCCS LOTêS COO •ATUREZA TENRê~O TfliiRENO Ml CONH ---- __________ .. ___ 

-------------- ---------------- - ____ ................. 
e""""""""""""""""""- ---.--------- --------

3oao.5 711/911 A B C D •• t:NT OH':E.tl.SAS 5.950,&J 10.ooo.ooo 11.000 
3090.2 7111911 E ,. eNT Dl't'ERSAS 5.4so,.:w 1 o •• oo.ooo 11,0JO 
31U0.3 7111911 E F - 98 Ct~T OU'EUAS 5.15o.co 10.bOO.OOO H.ooo 
3110.0 71219'12 A 98 Et'f T IHVfRSAS. 5.749,CO 10.600.000 u.oao 
3120.8 7121912 9 c n E«f DIVERSAS 5.450,00 1C.6oo.ooo 11.0.10 
31lo.5 7121912 D E F 1b .iNT OlVE!I.SAS 5.9so,c·o 10.600.000 11.000 
31'40.2 7071708 PAP 84 SEG. PUCILHA 132,ftl 1.050.00'0 a.o~o 
H00.4 fSCO~A CLASSE 
lltO.J 
3320.0 102 4< 1 • .iRA.U 2.275,C;) il.44o.oao H.4no 
3330.a 10l-105-1u6 

·~ !.GRAU 2.5~0,00 15,120.000 14.400 
3340.5 10~-111-112 42 1.GRAU 1.250,00 7.560.000 14.400 
3350.2 107 42 1,. GRAU 1.soo.oo 8.31ó.MO 14.400 
3360.0 1 a•-1 09-11 o 42 1 .. GRAu· 2.5?.0.00 ll.óOH.OOO 14.400 
3370.7 113 41 t.GRAU 1.250,00 é .oOit.O\JO 14.400 
3380.4 114-1r5-11o 42 1.1lR.AU 2.5]0,QJ 13.6,08,000 14.41)0 
3390.1 
3400.2 202 42 1. GRAU 1-suo,oo 9.240.000 14,4JO 
3410.0 203-20>-lOo 42 1. GRAU .l.S20,00 15.120.000 14.4JO 
3420.7 204-2J9•210 42 1 .. GRAU 1.2SO,OJ 7.560.000 14.4 uo 
3410.4 207·211-212 42 1.uHAU 9JO,CJ 5.!30.000 14.400 
3440.1 200 42 I,GRAU 67o,co 3.7oo.ooo 14.4(10 

- 3450.9 213-214-215 12 1.GRAU 2.4su,co 12.1.52.000 14.400 
1~60.6 216 42 !.GRAU 2.520.ü0 13.608.000 14.400 
3470.3 
3410.0 302-304-307 " 1. GR"U L.S'2o,oa 15.120.000 14.4 ii O 
'3490 •• 303-305 42 1.GRAU 1.2Su,ca 1.soo.ooo 14.4JO 
3500.9 306 42 1. GRAU 1.soo,oo 9.240.000 14.400 
3510.6 308•31)9-310 42 1.GRA0 2 .. szo,ou 13.~:~oa.ooo 14 .. 4Ll0 
3520.3 311-313-314 42. 1. GRAO 1. 2.50,00 Óo804.000 14.400 
3530.0 312 42 1. iiRJ.U 1. ttOO,O.Q ?.s.o.ooo 14.4il0 
3540 •• 315 42 1. GRAU 1.250,00 6.804.000 14.400 
3550.5 31ó 42 1 .. iiRAU 2.s.zo,oo !'3.608.000 14.400, 
3560.2 
3570.0 402 42 1. GfcAU· 2 .. ~.zo,oil 1S.120.0JO 14.400 
3510.7 403-404-405 42 1.ti1HU 1 .. 2~0,úJ 7,.560.000 14.4illl 
J590o4 406-40•-410 42 1. GRAU 1.25o,co 7 o5ó0.000 14.4ou 
5600.S 407-40b 42 1.<HU.U J.coo,co 17.640.000 14.400 
3610.2 411-412-413 42 1. GRAU 1.250,00 6.804.000 14.4 lO 
3620.0 414-415-416 42 1.GRAU 1.25o,co 6,804.000 14.400 
.5630.7 
:i640.4 JAUIH lNFANCl 
3650.1 
5600.9 102-103-104 43 JARD·.lNF 1:!75,0() 4.oJo.ooc 14o400 
3670.6 1iJS·1 07 43 JAilJ) I~f 875,00 • .aoo.ooo 14.4JO 
3640.3 106-108-109 43 JARD IHf 1.250.00 5.880.000 h.400 
3690.0 110 43 JAHD IN·f 1 • .2·).$,50 s.uo.ooo 14.4JO 
3700.1 111-112-113 43 ·.IA~D lteF ass,cr 4.320.-000 14.4ol0 
3710.9 114-116 
171.0.6 115 
3730.3 
3740.0 ~02. 42 1.URAU 1 .. DiJO;CJ .J.7aa.ooo "·'"" .~ 1750.& 20l-204-2UC. 43 J ARD· IHf 6T~1CiJ 4.Jiolo.ooo 14-4..10 

··~ .... 'tl'\ot.-..,11'\.,_ .. .uu: llff '1 . t .. uo,co 1i1· 11 .. 1 • 4·'*'11';., •• ..., ~ i "''"'IUJfti,. 
,1 I' · ··•·· ·~ • · ll·~·rfllil'•tlllll.•rl!k.. 1 · •1. 1 'III 1 • ·· · -
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ClDADEl 01-iAASl~!A ANEXO DA LEI NUM~kO DE DE DE 1990 PAGINA 1 41 
lONA. : 1-NO~TE PAUTA DE VA~ORES VENAIS DOS ToRREMOS E õOiflCACOfS DO DIST~ITO <HI5SA0a 23/10/iO 
SETOR : 23-SKC/NORTE FoDtR•L1 ?ARA ISC!DENCIA 00 IPTU1 NO EXêRClClO DE 1991, • lOM NCZ$ KORA ' 1a:1lll4 

AR~A O;) VALOR DO V.ALOR DO 
HUH OV OUAJ>RAS CCNJI&J..OCO.$ L:JléSi COO NATUAUA TERRENO H R RENO M2 CONST ----- --------... ---- -------------- ---------------- -- _ .......... __ ... __ 

............................. -----.. --... ---- ___ .. __ 
3110.2 zoa 43 J ARO INF 600100 3.240.000 14.400 
3780.0 209-210-211 43 J ARO INF an~co 4.100.000 14.400 
3790.7 212-214-215 43 J ARO lNf B7S,Oi) 4.300.000 14.410 
3800.1 210 43 J ARO lNF 9001 0~ 5.040,000 14.4uo 
!810.S ' 
3120.2 lu2-3Do-307 4l J A•o IHF 1.2so~ca 6.6&0.0·00 14.400 
3UO.O 303-304-305 4l JARD IHF 675,00 4.&~0.000 14.400 
3140.7 308-309-310 43 JA~D INF 1.2,50,00 6.ooo.ooo 14,40,0 
3850.4 311•313-314 ó3 J ARD IHf a1~,ao 4o320o000 14.400 
3860.1 312 43 JA.RO lNF 1,25o,o~ •• oo,o.ooo 14.400 
3170.9 315-316 43 ~ARD llof 81S1CO 4.320.000 14.400 
3810.6 
3490.3 4il2-4J4·405 ól JARD lHf 675100 4.aoc.ooo 14.4~0 
1900.4 403 43 JARD lNf 1.5911CO a.4oa.ooo 14·4~0 
1910. t <o• 43 J ARD lMF HS1oo 4.800.000 14.400 
3920.9 407-4U8•409 43 JMD IHf 875100 4.320.0,00 14.400 
l9l0.6 410-411-412 n JARD lHf 875100 4.320.000 14.400 
3940.3 41l-414 43 JARD INf 875100 4.32o.ooc 14.400 
3950.0 415·416 43 J ARD I~f 875100 4.32C.OOO 14.400 
1960 • .8 
4240.4 S'H H& 
4250.1 
4260. ~ 10l-10~-1f2 LOTê 1 75 P.Aü 4o2,~J 32.400.000 ''· ooo . 4270.6 109-111-113 1 75 PA.Il 4~2,00 32 .400.0·00 26.000 
4210.3 115 1 n ?AG 4ol,CO as.soo.ooo 26.000 
4290.0 
4300.1 2CJ•2C•·2Co LOT.t 1 75 PAG 4o.2,1l0 H.4oo.ooo 26.DJO 
4310.9 zoo-210-212 1 75 ?AG 4oz~oo 32 •• DO.MO 26.01}0. 
4320.6 214 , 75 ?AG 4;2100 32.400.000 2o.OJQ 
4330.3 
4HO.O SWH PLL 
43So.a 
4360.5 JOl-303-lCS LOTES 1-l 7o PLL 1.c.s~oo 6o.ooo.ooa 26.000 
4310.2 lOo-307·309 1~J lb PLL 1.C4S,O:l oc.ooo.ooa 26.000 
4350.0 310•311-313 1-3 7o Pll 1.045100 s..ooo.oao zo.oau 
4390.7 314-315- 1-l 76 PlL 0100 54.oao.ooa 26.000 
4400.8 
4410.5 40J-405-40o LOTES 1-3 7• PLL 1.o4s1co oo.ooo.ooo 26.000 
4U0.2 4G7•4C9•410 1-l 7• PLL 1.045100 54.000.000 26.000 
4430.0 411-415"414 1-l 1• 'LL 1. 045100 54.000.000 26,.0il0 
4440.7 415 1-3 7o PLL 1.o.:.s,oo 14-00C.OOO 26.000 
4H0.4 
4460.1 

: 4470.9 SoiN CAV 
44&0;6 
H?O.l 1C2 A 116 TODOS so 'fORCA é Lllt 49,60 300.000 10.000 
4SOU.4 202 A llo TODOS !O fORCA f LUZ s,9,o0 lOO.OQO 10.0J0 
4510.1 lO< A 31o TODOS ao fORCA o LUZ. 49.ar6J JOO.DDD to.aoo 
45l0.9 4G2 A 41ó ToD·os 80 fORC4 f LUZ :.9,61) 250.000 10.000 
4550.6 
4540.3 SQN AUO 
45SO.C 
"-SilO .. IS 103 A 116 TODO$ 88 CE•trUIU$ n~co Joo.ooo 10.000 

TODOS 118 CE.lHAIOS 52100 300.000 to.o~o 
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tlOADf: 01•BRAS1L1A 
ZONA : 1·H0Uf 
SETOl : 23-SHC/HORTf 

NU~ DV OUAPRAS --- ---------
Hao.z ltl A J16 
45~0.0 4Cl A 416 
4600.0 
4610.8 
4620aS SQN HiiUA.S 
4630.2 
4640.0 404 
4650.7 40b 
46o0.4 4ti 
4670.1 41J 
4680;9, 415 
4U0.6 
4700.7 
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ANEXO OA lfl NU.ERO OE OE OE 1~90 
PAUTA DE VALORES VENAIS OOS T~RAEHO$ f EOlflCACOE$ DO DISTRITO 
tEOCX~L, PARA lNCIDfNClA ~O lPT~, NO EXéRClClO Ué 1991. • EM HCZ• 

ARE,\ DO 
L,)JES COD 'NATUREZA ff!RkEttO ------------ .............................. ___ --

.... __________ 
................................. 

TODO~ 
TOO OS 

as CL:.IUTlHtl.:l$ 
•s CEI41HR10S 

\10 TEMPLOS 
9.0 TEMPLOS 
90 TEMP;.OS 
~O TeMPLOS 
90 TEMPLO> 

52., CD 
H,oo 

t!OO,Cíl 
aoo,oo 

2~000,GJ 
z.ooo,oJ 
z.ooo,ou 

~~·· ... -R __ _ 

PAGI'NÀ 1 42 
EMlSSAO: ZJ/1~/90 
HORA : 18:13:>4 

V,ALOR 00 VALO~ oO 
T~RRENO M2 CONST 

30C.DOO 10.CJO 
2sc.o.oo 10.aóo 

s~o.ooo 
soo.ooo 

1.2oc.coo 
1.050.000 

950.000 

12.000 
12. 0~0 
12.000 
12.000 
12.0~0 

' ! ·~~tit :. ~ f'·'l ..... iW•· "-· ~ "-'ii. li•·~~~- ts si 



l T . --·-- ~ 

4? 
CIOADE: ~1-BRASIL~A A~fXO OA LEI Nu~f~O OE OE •• H9u PAGINA : 43 
ZONA .: 1-IJ.DRTi PAUTA Oé VALORES VENA!S DOS TERRENOS E ôDlfiCACOfS DO DISTRITO EMISSAO: ll/IU/90 
SEfOA : 25-SHtô/NORTf fEJ)EAAL.l ~ARA INCIDêNCIA 00 IPfiJ', NO ~KEiil:ttCIO tlf 1991• ""- 'Uif Htl$ HOU • 18:13114 

AREA DO VALOR DO VALOR DO 
NU~ DV Ci.IJAiHMS CONJ/aL.CCOS J..OHS' 'OD •• VATUHSLA H:\\R~NO ______ !:..'!~~~~ M2 co~n --- ---------

____ ,. _____ 
~--------~-·---- -- ---------- ------~---- -----

0010.8 Stl.(..i/_H - riAJlT UDIVli)VAL 
0020.5 • 
0030.2 703 A 710 l IPO .R1 1-:"Q,Q ... Ml ul au tNi) 17o.oa 4.250.000 20.000 
0•04U.O TIPO RI 2l8,5üM2 01 RéS lhO 2S8,5J 1.950.000 20.GJJ 
ooso.7 
0·060.4 711 A 714 liPO •1 17Q,OO·Ml ~~ ~~S IHP 17o,oJ ).olS.OOO 20.000 
0070.1 TIPO ~1 25~,50M2 01 ~ES ao zsa,so 5·312.000 zo.ooo 
00~0.9 

3.4rió.ooo 0090.6 71~ e 71o TIPO RI l?0,03MI 01 xES INO no, o o 20.0uu 
0100.7 
0110.4 

TIPO R1 .2:58,S_JH2. J1 RES INb 2,i:I,QJ 4.075.000 zo.oao 

0120.1 
ouo.9 SiiC.\i/N - H~t11T COLETHA 
0140.6 
0150.3 1"'11 (EAll J4 {E$ COL~TIVA 93d,5o 44.000.0JO 12.500 
ouo.o 1 s-s UA3l 04 RES COLETIVA 5~1},.;0 2H.000.000 n.s~o 
0110.8 701 15-~ (U3l 04 RfS tOLEUVA 7.oü,5Q 3t.03D.OOO 22.5DO 
ouo.s 20-J lEAll 04 US COLETlVA 76s,so 36.000.000 22.5~0 
0190.2 s-e (E AI) 04 >fS COLfTIVA 7b8,50 oo.ooo.ooo zz.soo 
OZOO.l Y"'L HAll 04 ,lES COLfTIVA sn.so 4a.ooo.ooo 2Z.5JO 
0210.0 
0220.8 
0230.5 1 :.-A (H3l 04 RêS COLETIVA 513,5,) 24 .ooo.ooo n.soo 
0240.2 704 z-J (EU). 04 ;tES C.CLttli/A S9a,~J 4o.ooo.ooo 22.500 
0250.0 4-1 <EA5l 04 HS COLHIVA 598,5/) 4a.ooo.ooo 22.5JO 
0260.7 ·-· (OA5l ~- RES COl.éTIVA 63".'S,5-.J n.o<Jo.ooo 22.500 
OZ70.4 
0280.1 Sttt\i/N - tt"dlT COLE. tl YA 
0290.9 
OJOO.O ,-. I€All ' P4 ;cêS COl..t.Tl\IA &jQ,üJ 4c.oac.oao ~z.soo 
0310.7 1 J•< (íA3l iJ4 RE.S COLfTlVA 7ó3,SJ $o.ooc.ooo 22. 5~0 
0520 •• 105 15-s C<All 04 •>s COlE!lVA s~a,so 2s.ooo.ooo 2z.soo 
0330.1 1-G (U5) 04 KZS COtfflY'A ()JC,DD so.ooo.ooo Z2 .. ~il0 
0340.9 1 d·P (fA51 J4 ttêS COLlflVA 565,CO 44.ooa.ooo Z2.51l0 
03>0.6 
03~0.3 1-· CfAJl 04 Hl:S t0Lfl1VA S91),.',U 2r..oao.ooo u.soo 
0310.0 70o 1 0-G (EA31 o. 1<~$ COLfTlVA 6)Q,Ql ;o .oo.o. ooo Zl.SOO 
ono.o 7-K (EA5l 04 HS COLHIVA .SJO,DO: 40.00·0.000 zz.soo 
0390.5 17-• (EA5l. J4 HS COLETlVA ó?Q,Q~ sc.ooo.ooo 22.500 
0400,.6 
0410.3 .!-C (H li 04 :O::s ccu.r.tvJ\ 6r!:S,;:) H.COO.OJO 22.500 
ouo.o 707 1 o-N <EAll 04 itES COL.Efl\/A 61f3,)0 32.000.000 Z2âJO 
0430.8 7-0 UA5l J4 RE S COLE TI VA sn,so 4c.ooo.ooo 22.500 
0440.5 8-1 (H5J 04 aes COLETIVA 513dJ 40.000•00•0 22.500 
0450.2 
04~0 .. 0 7-K (E Ali <14 •ES COLHJVA S1l,S·J 24.000.ÓOO 22.500 

1 
0470.7 14-0 CéA3) 04 rtES COLlflVA 51J,)0 24.000.000 22.500 
0400.4 tüa H-A (EAJl 04 t(ES COLff.tVA 9!lü,D<l 46 .ooo,.,ooo 22.500 
0490.1 s-e (EA5l 04 .-s COLETIVA ss3,co oó.oo~.ooc 22.5~0 
0500.2 12-H (EA5l 04 AES COLHIVA 513·50 40.000.000 22.500 
0510.0 
0520.7 
O~l9·~ 
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tl~ADE: Ol-alA$l~IA A<EXO DA ~El NUMERO DE, DE DE 199a PAGI~A" '" 44 
ZONA l 1-NOATE PAUTA OE VALORES VENAIS DOS TtRR<MOS E EOlflCACOES DO DISTRI1J EMISSAO: 23/IO/jU 
$ET0i 1 2S-SHtüiNORTE FeO~kAL, PAAA lHtlDEHClA DO lPtU, ~O EXfKClClO ~é 1991. - E• NCU hORA ' 18:13:}4 

"-RiA DO VALOR OQ VALOR 00 
NU~ OV QIJADRAS coNJ/En .. ocos LOTêS COO' NATUHfZA HRR'êkO Ti:lHtE~O · 112 COt.~sT --- ---------- --·---------- -------------- -- ---------- ... ----------- ---------- __ .. _____ 
0550.9 SH(ii/N - HALIIT COi..ETIVA 
0560.6 
0570.3 1 Q-1 (fAli 04 ·~s COLfTUA 853,50 4C.ooo.ooo n.5Jo 
OSISO .. O 109 12-H (E Ali 04 iffS.COL.EU\IA 95ó,-.S~ 44.000.000 22.500 
ono.l l-f !EA5l 04 .tES COLEflVA S13,5D 40.000.000 n. 5~0 
0600.9 14-P <EA~l 04 RES CCLiiTIVA 513150 .o.oao.ooo 22,500 
OófO,ó 

f06ZO.l 1 J-K (E Ali 04 l'flS COLETIVA 8S3,;)0 4C.Oilo.ooo 21.5JO ouo.o tl•ú !EA3l 04 M:ES COi.~TIVA 9.Sól50 44 .ooo.ooc 22.5u•O 
0640.8 710 1 o-D (iAl) 04 OE$ COUUVA a~il.~so 4C.ooo.ooc 22.500 ooso • .s !l-O (fAS) 04 !ffS COi.éTlVA S1:S,1:l 40•000aOOQ zz.soo 
"0600.2 H-A !EA5l ol4 Mf:i CCLE.TlVA 6.:H:I,5Q s~ :ooo.ooo 22oSJQ 
0670.0 
06d0.7 d-H UAJl u4 <ES COLHlVA ~53., 50 4c.oao.oJo 22.5uo 
0690.4 711 tu-G" <HJl 04 .H$ COLéTIV'I\ '9So,sü 44.000.0J0 21.500 
0700.5 l-E (EASl u4 RE'S "coLHlVA 513-so 4c.ooo.coo 22.500 
0710.2 12-H (EA5l 04 ÚS COLET1VA 51J,5J 4C,OJO.MO 2Zo 50.0 I 
0720.0 

. 0130.1 •-t ([AJ) J4 •a COLHlVA ts;,;o 4Co0;JC.OOO 1z.;:Jo 
: 0140.4 1 ol-F !tAl) 04 <ES GOI.<TIVA 956,50 44.aoc.ooo l2.5o)íl 
: 0750. f 712 14-~ (fA3l 04 .tu COLETlVA 853,5:) 40.000.000, 12.500 

0760.9 ··L (lOAS) 04 US COL•TIVA sn,sJ ·4C.OOO.Ou0 21,5uC 
0710.6 15-A (EA51 04 aES COI.ET1VA o-.U,5J 54.000.000 zz.s;,o 
0740.3 
0790.0 
0100.1 
0110.9 
0420.6 SHC.biN - HAJ1T COL.t:. TIVA 
0830.3 
0140.0 1 o-t lEAl> 04 itl;S COLêTlVA b.n,sJ lt.ooo.ooo 22.5JO 
0850.8 713 12-ri lEAl I o, .lO$ COI.ETIVA 9~H~o,jcí) -.c.oao.ooo IZ.SUO 
ouo.s J-F <HSI J4 ili::S COLCTIW'A ~u,so J6,0QO.OQO 22.500 
0&70.2 14-P (EA.5) 04 US COI..ETIVA s1:s,so 36.000.000 22.500 
oaao.o 
0890.7 1 J-< IEA3l 04 llE.S COL~r.tlf'A ~5l,5J J,;,ooo.oao 22.SU•O 
0900.8 ll"G (EAJ) u4 RE.S COLé.TIVA. '1!5b,50 40.ooo.ooo Z2.Su0 
0910.5 714 16-o !EA3l 04 rtíiS COU.Tl\IA. l)5:l,5J H.ooo.ooo l2.5JO 
0920.2 1.-:i-A (fASl J4 ,U$ COLt:r:tWA 633,SJ 48.000.00"0 22.SQO 
0930.0 ;-o (EASI 04 R(S COLiifiVA 513,50 3taOOU.QO(J n.soo 
0940.7 
0950.4 1 o-I UA3l 04 ~t.t.S tOd.TlVA t'.S3,5~f 32.000.000 2<.500 
09.0.1 715 1 2:"'/t "!EAll "04 ~ES COt..t:TI\Ifll. 956,50 Jo.iloo.ooo 12.5uil 
0970.9 3-f (EASl ()4 i<ES COltfiVA 513,50 32 .o.oo. 000 12.s~o 
09$0.6 14-P !E ASI 04 HiS COLETlVA so,sJ 32.000.000 n.5ou 
~990.3 -
1000 •• 10-J (EA3) 04 RH COI.ETIVA 85.}.,$;) 32.000.000 22.5uo 
1010.3 12-ú IEA$1 J4 RES COL.HllJA 956,50 }ô,OOO.OOO 22.500 
1010.0 716 1 o-j !H31 "' ~iS COUTIVA 8'53,SJ 32 .ooo.ooc a.5o.o 
10J0.8 a-:1 <fA5l 04 RES COLHIVA 51315J 32.ooo.ooa 22.500 
1040.5 1 a-A !E A 51 04 Rf.S COLI:.UVA 513, CJ 12.ooo.ouo ZZ.SvO 
1050.2 
1o•o.o 
1070.7 Llll.•ol,.~.~·· 11 ·1 ! •. ,, .. ~ . .-. 
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CliAOE: 31-aRASlLT~ AN~XO DA Ltt NUMERO PE D~ • OE <19~J PAGINA : oS 
ZONA : 1-NO~lE PAliTA DE VALORES VENAtS DOS TEfi.A:E~OS;. E :.oiFttACOH i)O DlSTfUT3 EMlSSAO: 23/10/90 
SETOA : 2S-SHt~/NOaTf fEOtnAL~ PARA lHClPE~Cl~ DO IPTU, NO !XERC1C10 OE 1~91. ... Et. Ntz:. HORA ' 18:13:14 

Aft.U 00 VALO~ PO VALOR 00 
"NUf1 PV QUAUiU.S CCNJ/BLOCOS L'OHS CGO NATIJREU, naR~:t..o TERRfKO H2 CONST ----- .------------- -------------- --~-------·----- - ---------- ---------·- -------------- --------
1090.1 StiCú/N -f:.SCOLA CLAS.iE 
1100.2 
1110.0 104 H 1• úRAaJ s. 270,00 Zl-1~0.000 za.ooo 
1 ua.7 7J6 •2 l·úRAU 3 .. ts.2$,t;;) 17.COO.OJO 20.0JU 
1130.4 1J7 42 1 .. GRAU 3 .. h51,2) 11 .coa.ooo 20.0JQ 
1140.1 709 42 1.GRAU 3.9Jl,ll,) 17 .ooo.ooa zo.oou 
1150.9 711 42 1.6flAU J.9a2,f!O 15.300.000 ZO.OJO 
1160.0 713 42 1.GRAU 3.9az,eJ 15.300.0JO 20.0QO 
1110.3 715 41 1. GRAU 1 .. 9J2,t!i) 13.uOC.OJO zo.ouo 
1180.0 
1)9o.a 
1200.9 
1210 •• 
12l0.3 :ittCI.i/~ -JA.iôl:llrot l)[ INFANCIA. 
1230.0 
12•0-8 7ú3 it:S JARb IHF ..! .. ~.~e,15 17 .ooo.ooo ZO.OiJO 
1ZSO.S 704 43 JAii:D lNf ... Q,Qi) B.ooo.ooo zo.o"o 
12•0-~ 1u5 . 43 JARb lNf 3.49'2,\)iJ 17 .ooo.ooo ,O.OJO 
1210.C 7J8 ,, JARO lr4f J.~7Q,QJ 17 .coc.ooo 20.0ú0 
12eo.1 710 43 JA;lf) lNf 4.QjQ,75 17 .ooo.ooo 20.0JU 
1290.4 712 4l HRb lNf 4.0>0,.7) 15.300.0~0 !O .. OJO 
UJO.s 714 43 JAftO lNF 4.0)0,75 15.300.000 ZO.OJO 
1310.2 7111 43 JARD lNf 4 .. 260,65 n •• oo.oJo 20.0Jü 
nzo.o 
1350.7 
1340·4 
1350.1 
1loO.~ SriCti/N -Cii.f.CI1::. 
1370.6 
13iO.l 703 44 CRCClUi/I'IAT R 2.9921SG Z7.o2S,.QOO 10.000 
1390.0 704 " CKé.CHE/HAt R OICJ 21.250.000 20.000 
14õ0.1 708 • 44 Cki.\.CHE/1'\J\l 1\ 2.1.22,.;a 21.250.000 zo.ooo 
1410.9 710 " l;.f(fCriE/~t,AT R 2 .• 717 ,só 21.zso.ooo ,O.OJO 
1420.6 712 44 C~ECHt./MAT K 2.717,0,) '19.12~.CJÓ 20.0;)0 
1030.3 714 44 CRECHI:.IMAT R 2 .. 111,c:l 19.125.000 ZO.OJO 

,j' 
1440.0 710 ,, CRt:ttfHtH\l r< c.111,su 17.000.0~0 10.0~0 
1450.8 
1460.5 
1410.2 
1uo.o SHC.iJN - ~loV 

1490.7 
1500.8 TOPAS • dO FOtlCA. ·f LUZ 2o,ltl elo.coc 2.ú,.,QJO 
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CIOADE; 01-aRASIL!A ANEXO ~A Lfl NUMERO DE l>l Ot. 1-Hv PAijlNA : 46 
lO~A : 1-~0RTf PAUTA Di ~ALORES VENAl~ DOS liR~~NOS E EblftCAtO~~ 00 DlSTRilJ EMISSAO: lJ/10/90 
SETOR o 26-SHI/NOkTE fEOiRAL• PARA I•tiDENCIA DO IPTU, NO EXERCICID OE 1f91. - él'l ;NGZ~ HORA • 18:13:14 

ARfA DO VAL.O~ ~O VALOR ~O 
~u" ov QUADRAS CONJ/bLOCO:i LOH:S COP •ATUAEZA HRRE~O TER~ENO M2 CONST ----------- ............................ ---------------- -- ----------- ............................ -------------- ---~-- ... -
0010.8 Ql 2 CJ 1 A 12 BJO ~2 02 Rt.S lNO-~o~l aoo,oJ 4.99&.000 22.s~o 
oozo.s 540 ~2 ·JZ RES INu-Jl 54o.co 1.so2.ooo 2l.5JO 
0030.2 1 320 M2 ili'! Rl:S lNi)""d 1·32o.;;o 7o797o000 22.500 
0031.0 
oor.o Ql 1 CJ 1 A 1 il B~O ~2 02 AES lko-QI ~oo,o.i 4.496.000 22.500 
0,0 0.7 5.c,O 11.-! J2 AE S Iko-•1 SltO~o·a 3.416.000 2Z.5il1l 
0·0 o •• 1 320 M2 Ol RES 1Nil-W1 1.32o,oo 7o02S.OOO 22.500 
0061.2 
0070.1 Q, l CJ 1 A 12 dUO "l 02 ..tES !hil""11 uoo.oo 4.496,000 22.suo 
00<10.9 540 MI 02 MES lNO-~o~l S40,Qú 3.416.000 12.500 
0090.6 1320 Ml JZ ttéã x~o- .. u 1.l20.~Gj 7.025.000 12.500 
00~1.4 
010•0.7 Ql .. CJ 1 A 11 ~uo MZ 02 HfS lNC-QI 8llO,QO 4.998.000 22.500 
0110.4 540 M2 UZ RES Il'40""!.1l s-to,oo 3.602.000 12.s~o 
0120.1 1320 MZ J2 AfS lHO-~! 1 .. 3~o,oo 7.797.000 22.500 
ou1.o 
0130.9 Ol 5 CJ 1 A 9 8u0 HZ 02 :U:.~ Ihti-.U t!JO,Qr.l 4o496,000 22.500 
0140.6, 540 MZ 32 AE S lNo-•1 sz.o,c.o 3.416.000 12,Si)O 
01SO,J 132.0 112' 02 .us l~i)-(,U 1.J<o,oo 7 •. ozs. 000 22.SJO 
01S1.1 
o1oo.o lll • CJ 1 A 11 dOIQ 112 lll RES !NO-O! soo,Go 4o747.000 22.5JO 
0110.&' 540 ~l 02 itES IN::J-\ii 5:40,0,) J ·•09 .ooo 22 .soo 
0180.5 1 ;zo M2 02 US IN:)-:oll 1o320,QO 7.411.000 22.500 
0181.3 
01~0.2 Ql 7 CJ 1 A 17 800 "' O .a:: RES 1~1.1-,d aao,oJ 4.246.000 12.5JU 
0200.3 140 M2 U2 HI:S lh!.l-f.ll 540.00. 3.223.000 zz. 500 
0210.0 1320 MZ 02 kE S ltH.I•Io(l 1oJZO,OJ 6oo39.000 22.SJO 
OZZO.ó QI • C.J 1 A 13 .:wo ·"'2 02 11t. S Ikb-Jl doo,oo 4.4·16.000 22.500 
OZlO,S 540 M2 02 ..tiS lNi>•i.ll 54o,co 3.416.000 22.500 
0240.2 1 320 .'12 02 Kt:S IhO•Wl 1.320,00 7.ClS.OO·O 22.5JO 
0241.0 
ozso.o· QI ~ CJ 1 A 11 300 1'12 02 i>l.t.~ IN~-.u BJO,co 3.9~5.000 22.500 
0260.7 s;o "2 02 Jtl: S lkD""I.Il )40,0,0 3,0JO.OJO 22.500 
0270.4 1.Sl0 ,,z 02 !tE S !Nil-«1 1 .. llo,co 6.23l.,OOO zz. 500 
0271.2 
0240.1 Ql 10 CJ 1 A 12 aou M:! J2 ..ti::S l.tf0 .. -41 uoo ... oo 4.496o'OOO 22.SJO 
0290.9 54 J ~12 ,)2 -tcs IND""Ql 540,CoJ: l.416,000 22.500 
0300.0 13 20 MZ J2 ilE:.S lNJ-iJ:l 
03a1.a 

1. 3'-.w,cu 7.0H.OOO 22.500 

0310.7 Q I 11 CJ 1 ~ 1l ;oo •z 02 ..tES .U,I)·~I HJU,OJ 3,995,000 22.500 
0320.4 :S40 '1.2 o~ RE.S lN0-\11 54o,co J.OlO.QOO 22.sJo 
OH0.1 132:'\J l't2 ,)2 tH: S lNLI-•oll 1.320,00 6 .233.ooo 22.500 
0331.0 
0340.9 Ol 12 

" 1 ' a 
duO M2 Jl ~ES lft0-:..~1 Hi.JO,O;) 4.246.000 22.Su0 

0350.6 )40 Ml 02 lUiS U~ü-1.1{ 540,00 3,.22'3.000 22.soo 
OJoO.l 1 <20 M2 J2 1'1:1;; S ll!4P-Q1 1·32Q,CO 6.639.000 22.500 
.o3o1.1 
0370.0 Ql 13 cJ 1 A a uoo l't2 J-' lii:S lNr>-H aoo,oo 3.744.000 22. soo 
0380.8 540 ~12 02 RE.S l~~-Ql 540,00 2.ál7.000 22.500 
0390.5 1320 HZ 02 At:S Ud)•.;,l 1·llO,OJ 5 .341.000, z~.,uo 
0391.3 
0400.6 Ql 14 CJ 1 A á bOO l'll uz Jt.ES INo ... .:,.r soo.,co 
0410.3 S4U 112 02 R: E$ lffP"".U s .... o ... co 
0420.0 1320 •2 n JIES INtJ-IH 1.32'o,co 

~~~"~~·l~i.J:4fil;)lll·~ III~,. I , 'I:' '' ' ii,.;,I,H; I i.' I .... --~ ...... , .. 
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CJU~U 01•&RASILU ANUO PA LEJ NUMERO OE OE ~E 1Y90 PAGlHA.'-o.· . :•1 , . 
. ZONA : 1•NOU< PAUTA oõ VALORES VENA!S POS URRENOS E EPiflCACOH 00 DISTRITO 'fMUlADi Zl/10190 ... 
SUOR : 26•&HliHOHf fEDERAL• PARA INClPeHCIA 00 lPTU, NO fXfR(lCIO H 1991, •· EN. HCU 'hORA • IR•H•1A 

I 
ARfA O C. VALO~ 00. VALOR •O I 

NUM DV QUADRAS CONJ/ALOCOS LOTES COO NATUREZA TEaRENO TERRENO H2 CONiT 

------ -------------- -------------- ---------------- -- ------------ ------------ -------------- --------0430.6 Ql 15 CJ 1 A 2 UOJ MZ OZ RES lNO-Ql 6QQ,CO 3.744,000 22,500 
0440,5 540 HZ 02 HES 1N0·~1 ;;Q,OoJ 2o.Bl7.000 22.500 
0450.2 1l20 MZ J2 RES INP••H 1.320,00 5oa.47,000 21,500 
0451.0 • . • . 
ouo.o Q! 16 CJ 1 A s >úO M2 J2 aes IhP-~1 ~oo,.oo 4.24o!.OOO zz,SJO J 
0410.7 5.40 MZ 02 ••• IHP-Ql 540,oo 3.223.ooo z2.sou I 
0480.4 1323 M2 02 RES Ihu•Ql 1.3IO,Q.C 6.639.000 22.500 
0481.2 1 
0490.1 Q~ •2 CJ 3 1Jll MI 03 •es IN•·<L 1.312,C.O 7.758.000 ZZ,SQO 1 
0500.2 B33 A 634 M2 03 a•s INO"OL b&4,0.0 4,639.0QO 22.500 . 

,i 0510o0 10ld .Z 03 RES 1~0-~L 1.ClB,CO o.6l9,000 llo500 1 
·I 0520.7 1il96 K2 ;Jl RES lND-oL 1,096,00 6,~51.000 22,5J0 I 

I OS21.5 I 
0530.4 QL 2 CJ 2 1039 Hl 0:1 R'S INO-QL 1.039,00 6,6.39,000 22>500 
il540.1 9~7 A. b45 f\2 \.13 ttfS IND-<~~l n7,ü0 4.940.0-00. 22.5'00 
osso.9 1042 MI ul .. s two-.•L 1.o,2,0oJ 6.osa.oao zz.soo 
0560.6 1093 MI Ol RES lko·•L 1.013,00 o.~S1,000 22.500 i 
osot.4 ·J 
0510.3 Qc 2 CJ 1 >Oo Kl Ol «S INJ-,L .oo,oo 4.9n.o·lO zz.soo 1 
.OS6o.o s~,o 112 :J3 KE :i INO-~L ~,o,co 3.1:102.ooo .a.sou 1 
0590,8 1 >20 MI Ol RES !ND'OL 1,3?0,00 7,197,000 u.SjO / 
0591.6 1 

0600.9 wL l CJ 4 A 1C 1lb2 Hl U3 RES IND->L 1.1>2,00 7.179oUOO 22.5~0 I 
0610.6 7ll A 66o Ml Ol RtS l~v-•L 7l5,ü0 4,554,0~0' 22.500 i 
o62o.3 63J A 533 ,,z J3 •~s r~o-wL 63J,co 3.975.oao 22.sqo 1 
06lO.O 347 112 il3 HS .!NtJ-,;u. 81f7,0:.) S-.635.-.000 ·22.51)(1 I 
0640.8 1~7> .>~2 ~aJ iu:s IND-IlL 1.a7s,oo ~.72.7.oao 22 .. suo I 
06;0,5 OL 1 CJ 1 A li 1162 M2 33 <ES !No-oL 1.1.>2,00 6.465.900 22,5~0 ·i 
0660.2 7 l3 A bóó M2 Ol .\ES 1~0-JL 7Jl,QJ 4•0t1,Q00 22.5DO 1 
0670.0 oB A 513 112 OJ ,as lNU•>L 6>3,0.) 3o570,000 Z1,5JO I 
0680.7 j-47 M2 113 il.ES IND~.a. 847,.00 5.075.000 2.2.·50\l J 
0690.4 ld75 MZ U3 HS 1NP-OL 1.875,00 8,762.000 22.500 1 
0691.2 I 
0700.5 Q~ l CJ I A l 1159 ~2 ill US lN>"•L 1.159,0U 6.446.000 22.SOO J 
0710·2 727 A 654 M2 Jl •ES tNo·oL 727,Cil 4.033,0'h0 22.500 I 
0720,0 618 A 545 M2 03 RlS INu•<lL 61o-.Du >.589,000 22,50ol ./ 
0730.7 o57 <12 Jl R~S INO-oL &57,Cú 5,133.000 12.500 I 
014-D.. 1 1}75 112 03 .rU;,S lN~-wl 1.1.i75,00 U.7:i2.000 22.500 ,: 
0741.2 . J 

1 07S0.1 QL .:S CJ 4 A 6 1162 M2 :n HS lt.IL!"".I:L 1.1o2.,CO b.46S.OJO i!2 . .Sll0 j 
( 0160.9 . 753 A Cl66 112: U3 ;tE$ l~O-otL 7:s!,G:J 4.0'91.0·00 22.500 'I 
1 0770.6 óB A 533 MI )3 RES L~D-<IL cB,QJ 3oS70,000 ZI.SOO l 
'0780.3 •47 M2 J3 <lS lNO-"L 847,C•J 5.075.000 21,500 l 

0790.0 1>75 H1 Jl US lN,-OL 1,875,00 a.?o2.0JO 22.500 l 
0791.9 I 
0800.1 Ul 4 CJ 1 A 1 ,162 •'12 Ul fltS INO-~L 1.1tlí!,Oü 7.119.000 Z2.StJO \ 
0810.9 733 A oo6 IÜ ;)3 .u:s l~D-wL. 7)J,(JD "·S$4.0DC l,u.soo I 
OB20.o O·B A B3 Ml iB rH.S !ln.l-.a. .OB,QJ 3.975.000 22.50U 1 
0830.3 347 MI Ol .I€S lNO•<L ó\7 ,CJ 5.635.000 22.500 ·1 
OhO.o 1375 112 D3 tt~s J:t-~o-,;,1. 1~Hs,oo 9.72.7.aoo zz.suü 1 
0841,9 1 

0&4.2.7 l 
0843,5 1 
Od44.l ! 
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48 
CIOAOE: 01·&~ASILIA ANEXO ~A LU HUMUO OE DE Of 19~0 P4GINA 1 4& 
ZONA : 1•NDRlE PAUTA DE VAlORES VENAIS DOS TERRENOS E EDIFICACOE~ OU D!STAllO lMl&SAO: 11/10/90. 
$ETOM : Z6•SHI/HORTE 'fEDéRAL• PARA INCIDENCIA 00 IPlU, NO EXERCIC!O Uf.199t. • E~ 11Ch HORA 1 18:1l:H 

Iii 
ARi:A DO VALOR DO VALOR JO 

NU" OV QIJAOKAS CONJ/Hi..CCO:i LJTC:S COO NAT~REZA HRREhO TERRENO •2 CONST --- ------------- -------------- ---------------- -- ------------ ----------- ------------ ------oaso.s QL j :J 1 A 7 11b2 H2 03 RES 1~0-loll 1.162r0i) 6.465.000 n.soo 
0860.5 753 A 6~6 "l 03 HS l~o-oL 7l3,CO 4.0~1.000 22.Sú0 
0870.2 b3l A 533 HZ Ol :H.S I~O-i.l.L 6l3,(:í) 3.570.000 zz. ~ao 
oaao.o d47 MZ 03 .HS Ihl>""iU, B47.,:co 5.075.000 22.500 
0890.1 ld75 M2 Dl llES [~0-~.tL 1.lH5>,CO u .. 762.QOO 22.500 
0891.5 
09oo.a OLo CJ 1 A 7 11b2 M2 03 ;u:s thl>-ioiL 1.162,00 o;e32.ooo 22.500 
0910.5 133 A oófi 11~ Dl I(I:;S Jt,.ii-Wt. 7lJ,oo 4 .3ZJ .o o o z2.s.oo 
o9zo.z tJ3 A 5B M2 Ol HS lk~·~L bB,oo 3.76l.MO 22.500 
0930.0 347 i'12 03 RES 1ND""Ioll 6it7,C'J 5.346.000 a. 5o o 
0940.7 1 t7S J~2 Jl ·~es I,.,.o-~L 1.875·00 9. 244.000 22. suo 
0941.5 
OU0.4 Ql 7 CJ 1 A 7 1162 1'12 ú3 H~ INO-•.ll 1.162.,0.:1 6.098.000 22.5 JO 
0960.1 73l A ó6ó M2 OJ itS:s IhP-~L nl.o:o 3.$óC.Oütl 22.sao 
0970.9 6llA5HM2 03 lU':~ UÚ>-Y.L oB,C';J l.Jn.ooo 22aS:lO 
0910.6 647 M2 03 ttts uw-~L aoH,oJ 4.7ao.OJO 22.500 
0990.3 1 U75 .• 2 03 tU! S l~IJ-'<!L t.s75.co 8.279.000 22.500 
0991.1 
1000.o QL 6 CJ f A H 11el M2 DJ •ES !NO-JL 1.1<>2.ao •••• s.ooo 22 .. 5;)0 
1010.3 733 A 6!)6 .MZ 03 R<S lNO•QL Hl•OO 4.U91.000 22-SOO 
IOZO.O 633 A 531 Hl 03 ~fS INO-QL óB,co 3.570.000 zz.suo 
1030.8 •47 M2 03 iHS l~tJ-~L 847,00 5.07Só000 22.500 
1040.5 1 ó75 HZ J3 R ES lhO-Wl t.ars.ou 8.762.000 22. soo 
1041·3 
1042.1 
1043.0 
1044.8 
1050.2 QL 9 CJ 1 A I 11 ó~ H2 J3 t<fS !Nb-.à 1.1>2•Cll S. 751.0JO zz.soo 
1060.0 7 B A 6o6 H2 J3 nt:.s I~~o~--.L 7J3,JO 3.ó26.00C 22. ~o o 
1070.7 633 A 533 H2 03 RES lND""IlL 6,)3,Qi) 3.1.5.000 22.500 
1060.4 847 MZ J3 ~LS INO-OL 847•00 4.516.000 21.500 
1090.1 1ó71 142 03 <LS lNo-oL 1 .. ar.s,ou 7.777..00•0 n.5oo 
1091.0 
1100.2 ~L lO CJ 1 A 6 1162.~2 03 !tE$ lkO-QL 1.1oz.oo 6.465.00·0 22.$;)0 
III O. o 733 A 6b6, M2 03 RES l~O·<L ?:n,oo 4 .o~1.oJil 22.500 
1120.7 o33 A 533 ~2 03 itE.S H.Ul-'IL 6J.l,CO 3.570.000 22.500 
1130.4 847 •z Jl ru:.s lkll-u:L 817100 5.075.000 22.SJO 
1140.1 1 ti7S H2 03 RES INO"OL 1.B?s,oo d.76Z.OOO 22.5.00 
1141.0 
IU0.9 QL 11 CJ 1 A 8 1162 MZ 03 RE S !No••L 1.1.2.co 5.751.000 22.500 
1160.6 733 A 666 MZ úJ I<E'S IH~-J't. ?H,oo J.óta.ooo u.5ao 
1170. ~ 633 A 5H H2 03 ru:.s It-li.1 ...... 1. 613100 3.16S.O:JO zz.soo 
1100. o d47 Hl .Jl ~ES lh'>-I.IL s~tt,co 4.51b.OOO 22.500 
1190. a 1 "75 ,,2 03 RE.S .l~D-~L 1. ets,,o,J 7.777.000 22. 5ij0 
1191.6 ,, 
1200.9 Ql 12 CJ 1 A 6 11o2 MZ Ol ;tES lhi.l-f.IL 1.1.12•00 •• 098.000 22.500 
1201.7 753 A oo6 H2 03 Rf:S lhD-.JL 733,00 3 •• 60. 010 ll.SDD 
1210.6 633 A ~H M2 D3 A~:i U.:Lo-..IL 6H,c·J 3.377 .ooo 2z.soo 
HlO.l dH ,,2 Ul RfS lNU'"'QL 847,CJ "·7a6 .. ooo 22. soo 
IUD.o 1 J7;j; :12: 03 u:s UIII}-~L 1.87s.cJ a.219.QOO . Z2 • .5UO 
1Zl1o9 ;· ~"-..;... :~N~i+ ' ....... .. ., .. ~ ') 

•l~tit 
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CJ·A~f: 01-SHASlLlA ANEXO DA LEI NU~ERO UÉ OE H 1 J90 PAGINA •9 
ZONA : 1-HORJE PAUTA ~e VALORES VEHAI$ OQS TfRR~UO$ E fDlFICACOEJ DO ~tSfAITO EM! SSAO '23/1•lUU 
SiTOM : 26-SHl/NOATt ff~fRAL, ?ARA l~CtDéhCIA DO IPTO, NO EXfkCltl~ Ot 1991 •. - Ek ~CZ$ HORA 18:13:34 

AkEA. DJ VAlOR riO- VALO~ DO 
KUK ~~ ~UAI>RAS CONJ/ULOCO;i LIJtl::S COi.l ,'fATURtZA HR.,~O TE I\ RENO '12 Cü~ST --- __________ .,. ___ 

------------- ---------------~ -- ---------- ------------ ............................... ................... 
1240.8 QL 1l CJ 1 A o 11o2 M2 03 :eES tN,)-tJL 1.1.:ol,li0 5.3,i4.0il0 22.5<)0 
125Da5 7 3j A 666 ~2 03 ld: S lkD-<o~L 713,0~ 3.416a0JO z<.soo 
121>0.2 oJl A SH Ml 03 <E )lN>->l b33~0J 2-972.000 u.soo 
1270.0 :!47 ."!..i: Ol U!i lNO .. IoiL ii47 .. CfJ 4o226o00C 2:2.5()\) 
uao. 1 1o75 M2 UJ RES lNI)-·:.tL 1.H75,CJ 7.295.000 22.5<)0 
1281.5 
1290.4 Q.i,. 14 CJ 1 A 8 1102 H2 Ol l{t S If.I)•WL 1.1ó2,0D 6.098.0,00 u.soo 
1300.5 7 l"j A 606 rrtl 03 ~iS lNO-;;jL 7B,CU 3.LóO.OOO 22. sno 
1310.2 on~533~2 O> .u;s 1NV-oll o)j,QJ 3.377. 0'00' l~. Súli 
1HO.O o47 M2 03 ~fS lhD-~L 847 ,üQ 4.7a6.000 22.5JO 
1330.7 1075 H2 03 •fS IkO-Ol 1.875,0·) c!279 .. 000 22alüb 
1331.5 
1340.4 QL 15 CJ 1 A 9 11 oZ M2 33 1tf:. S tN.,-uL 1.1t..2,LU 5.3l;4.0ÔO 22 .SJU 
1350.1 135 A 06o 112: 03 ,,c S INO-uL 1 53,(}0 3 •41~u0i0ü ~,i!.~JU 
1360.9 óB -, 533 M2 J_) t(~S IHD-Il:.L oB,.co 2.972.000 22.5J,U 
1370.6 ~4-7 M2 <ll :<a:s ItW-!..IL ar.1 ,ao 4.n6.ooo z2.sott 
1380.3 1 -'75 !12 Ol RES lhD-Jl 1.~7:i,Cil 7.295.000 22:.su.J 
1381.1 
1390.P QL 1o CJ 1 A 6 1162 M2 o; -itS Hu:>-..!L 1.1::.2,oJ 6 .o9u.MO n.soo 
1400.1 733 A o!IO M2. ·j;S ~t.S INi) .. ..;.L ?:n,co 3.56C.COO_ 22.5JO 
141Q.9 6 33 A 5 H M2 u3 t~;CS: lt.l.>-I.IL 6$3, CJ 3.377.030 22.5JO 
1420 •• b47 1'\2 Jl ,u~s IN()-.,.l ô47.,00 4.7.6.000 22.510 
1410.3 1 37') ~2 ú3 'tCS !Ni)-llL 1.875,CO 8.279.000 22.5<)0 
1431.1 
1432.0 
1433.8 
1434.6 
1440.0 CENl!H; i1~ A.Tl\rlCADt.!:i 
14S0.8 
1400.5 CJI..-1 L 'i A ~0HO H i:DE,..,T. ., liUlXO~ ;!. 7t~?., )U 5.9!>3.000 n.sJO 
!470.2 ... T ~,trD . ..t. S .:..R v. PUel.lCO:i 69 óUHOS 4')0,00 ;.10~·0il0 lJ ·5~0 
~480.0 dF \01'1,. DO SUTOR o O ~íHI DO l.lf j .. 250,00 6.oS&.OOO n.s<Ju 
H90.7 \.i ..: .I Jl,. !i i. S.T • !:lú.A TE 31 õ10H.LétfiO b .. 4 79 ,n. a .. t.7z.ooo Zl·S<lo 
'soo. a 
1510.5 <:A"' i!. l..Í o\ 1 U'\PlO "" r HIPl.OS s .. oo·ú .. c~ 7.063._000 13. 5()0 
1520.2 LT :s c .iNTRO ClJL T~II.AL. •• ~UL.TUthil. ;! .. 7'/J,ov 7o700.000 13.500 

' 1S30.0 li c ~·;tOLA. ~ URA.!J •1 ~. tlRAU H.25J;t:.2 17.910.000 1] .. j,)Q 

1540.7 
1B0.4 <:A-3 LT ,:A -1U:iPtTAL LOCAL H ·\t.PI HO::iP .!S .. c:Jo,oo 41 .. 707.(ltJO 1l·5JD 
~5e.0.1 

' ,\570.9 CA-.t i..T .~ $HCPPl~l.i C.ENTtR 12 ..:&uTRO Cllrt Jü.9u1,a2 19C.H4.000 ::2~5JO 
1S40.6 
1590.3 CA ... j LTAA!uli'L ':OM€RCl'J lú COMEXC!At.. t.t!S,CO 1G~ 154.QOG ld.OJO 
1600.4 l..T r,,G CO!",e.kCIO lG .:.O:tiH.Ci.\1.. 1.2·50 ... 0<1 2>.707.000 1b.Qil0 
11>10.1 
l6Zo.9 CA: .. Q .LT A.~tEJJ CJP:i:RC!J 10 '.:OJ1ERCIA.l. r,,!J,CO 1o.154.000 ta.ooa 
1olo •• Li f:!',f),G,l CO."'.ERClO 10 COl!.i:.W.ClAJ.. 1.25U,CJ 25.707. DOO lo,DDD 
16•0.3 i..Í Ç;FJ)-1 C 0Mc.UC IO lO ~Oi1E~CIAL ·~)7,50 21.365.000 lb.ouo 
16~0.0 
1060.8 <A•( .r J?C (Ji:l. Of' PlíLlCtA <14 '5H ~IJ3LICA ~l61JI::l,~.1 9.3oo.coo 13, SúO 
1670.5 --: 5 í:O -~ .. ilE ao:"1t.1EhOs JS ; d0H13~lROS l1 .. 12d,47 14.'/lô.OOO n .. suo 
~••o.z ~.-1 5.;.4 A 716 O~POS • .E OHC .. :o C O!H:.RCU,l. z • .G20,cJ 10.074.000 11 '"0 
1690.0 
1100 .. 0 



CHADh 01-UJSILIA 
IO~A : 1-NORTf 
SHOR : 2o-S,Hl/ HOiH E 

NU,1 D~ -----
' 1710.8 
' 17 20.5 

1730.2 
1n·o.o 
1750.7 
1760.4 
.1710.1 
1780.9 
1790.6 
1800.7 
1810.4 
1820.1 
1~30.9 
1840.6 
1650.3 
18oO.O 
1870.8 
1UO.S 
1890.2 
1900 • .1 
1910.0 
1920.8 
1930.5 
1940.2 
1950.0 
19ó0.7 
1970.4 
1940.1 
1990.9 
200,0.1· 
2010.9 
2020.6 
2030.3 
.2040.0 
2050.8 
2060.5 
2070.2 
20&0.0 
2090.7 
2100.8 
2110.5 
2120.2 
2130.0 
2140.7 
21S0.4 
2160.1 
2170.9 
2180.6 
2190.3 
2200.4 
2210.1 
2220.9 
2.210.6 
2.2.4!0.3 

QU~l.lRAS 

CA-d 

CA-'9 

tA-10 

tA-11 

CA-12 

CA.-\3 

50 
ANEXO DA LEI «U~ERo D~ UE D~ 1990 
PAUTA Df VALORfS VfijAIS DOS TfR.ENOS e EOlfltAtO~· 00 OI~TRilO 
FC~iRAL1 PARA lNClCéHCIA DO lPTU1 ·~o EXERClClO ~E 1991. - ~~·NCl~ 

PAG IHA : :iO
E~ISSAO: 13/10/~0 
HORA : 1d:1l:l4 

CONJIGLOCOS ------..:-------
l.T 7132,/:108 
LT 634 
LT 85ó 
L.T ts<Sd 

LT 912 
LT 932 
LT 954 
l.T 9d4,1ü14 
LT 1044 
LT 1074 

LT 6d5 
LT 1075 I 

LT 619 . 
LT 6.S5 AI 755 
L.T 735 A o29 
1..1 859 A 9~9 

cT247A<H 
LT :111 A 367 
LT 373 A 419 
LT 4.51 ;. 499 
LT ,!)29 A 545 
LT 561 
LT 575 
1.1 5d9 
L T 5·71 

LT 200 A 312 
L.l 31tl. A 374 
l.T4~A)46 
LT 576 A t.2G
LT O:Sõ A 756 
LT 7b(l A 830 
LT 860 A 930 
LT 1010 A 1070 
LT 1 Obo 
LT 1100 
LT. 111o 
LT,113ú 
LT·1146 
LT 1160 

LT. /o. 
L~ ·a. 

LVÚ:$ 

COI'l!.;RtiO tH. 
MATE.R1AlS DE 
CONST~UCAO, 

-ot:?OSITOS t:. 
f'iiQ\JO,AS 
OFIC1NAS 

EST. liAil.E CA,'\. 
QUJi.ltTt::L DA. P't1 

ATIVlOAOEli: DE 
INTERESSE SOCIAL 
[j)UCACIOt-<.AL t 
SAU~E 

h TlV IDADf :i O:: 
li(f~RESSE SOCIAL 
E-UUCA.CIO~AL 
Cúl TC E SAU.OE 

A1I·~IDAtJi:~ L'IE 
!NT€R.2SSE SOCIAl. 
filUCACIONAL 
CULTO E SAIJIH. 

5UPERMUCA.tt0 
SUPEII:"ERCA.OO 

1., 

CO" fiATUREZA 

10 C0;1~RC1Al. 

10 CO:-!EltCIAI.. 
10 COI'IHCIAL 
10. CO~ERtlAL 

1 D tOME.CIAL 
1 <l tOMioRCIAL 
10 COMERCIAL 
1q CO.EOCIAL 
1 O' COME RtlA.L 
10 COMERCIAL 

:S.l .JAfi:A~éN$ 
o4 AR.é:A:i f'llLIT 

)~ ~lVE~SO~~ 

Sb DlVE~SOkS 
jij JIVERSO~S 

. 58 ~lVE~SJfS 

51:1 JIVERSóC$ 
SB !llVEftS:li;~ 
)!J blVE.tlSOt:S 
;~ 'HVERSO.CS 
58 DI!JtRS.Ot.S 
lb OlVH.SOtS 
iâ PlVfftSOES 
St Dl VER~O~.;, 
)8 OV/ErtSO.ES 

5-tS OIV"i;KSOt;S 
5l:S HVEtl$'0ES 
.)8 :HVE.ItSUtS 
SI:! JlVE.ASOfS 
5~ OlVé~SOH 
50 H\!ER$0ê:S 
~a ~fVôRSOES 
Sd ~lVtKSOES 
5e õ1iVf.RS0iS 
SB >IVfRSOfS 
.513 .• :HI/EõRS:Of$ 
$8 lllV'E.RSOt:S 
Sa Jl_Vf~SOE.S 
5ô Ph'ER&OES 

71t st/PEíHICH'CAUO 
74 SIJPEK"f.A:,\1>0 

:Gl ·H' l.o ,I~ I·' dl.l'-'111 

4REA. DO 
TERRoNO 

1.9z4,0J 
1 ~955,,j 
2.514,31 
2•6H,LtJ 
6. 794,65 
6.149,So 
S.2Jo,>3 
3 .. H0100 
3."3~0,CU 
3.5-/2,64 

10.1 :S1 J.(J:.l 
J.o.sH,24 

1 .,;o,oo 
1.5j.Q,QO 
1 •• o5o,oa 
1.1-no,oJ 

Ei5Ai.O 
1.oso,dol 
1.us,oo 
1.5oo,co 
:2.1oo,oo 
2.095101 
2.07S,42 
2.ú:S913~ 
3.26b,19 

1. •·25 ,c,J 
1 •. zoo,c~ 
2.1 JQ,Q') 
1.455,/!5 
<.1oo,oo 
1.125,CO 
1.H>,OO 
1.350,00 

7.$3,13 
804,37 
tnz,J-5 
8S4,CJ 
s t. 211 ~ 
~!)9,37 

VJ.L01l 00 VALOR !lO 
TER~ENO M2 COHS1 

9.14d.00ú 
9.225.000 

11.039.000 
11.-SBC.OOO 
20.959.000 
19-.!l79.0t)Q 
17.910.000 
13.741.000 
13.741.000 
14.166.000' 

9.1o7.0,)Q 
12.465.000 

tt.35tJ.000 
s.OS6.C.UO 
3.975.000 
5.0.5b.O:OO 

3.377.000 
J.H!i.OOO 
4.535.000 
.s.OS6.QOO 
6.504.00.0 
6.4.S4.'000 
õ.4b5.·aoo 
ó.l49.000 

1C.151.000 

4.940.000 
4.246.000 
6.504.000 
4.99H.000 
6.504.000 
4.1aa.ooo 
5.654.000 
4.747.000 
'3.1ó5.00D 
3.223.000 
3·.319.000 
3.~77 .OJO 
3.390.000 
3.493.000 

11.250 
11.250 
11.'=50 
11.250 
11.Z50 
11.250 
11.250 
11-.2'50 
11.2 >0 
11. z;~ 

B.SJO 
13.5 Jú 

13.5 Jú 
13.5~0 
13.5'J•O 
13. soo 

13.500 
13.500 
n.suD 
13. soo 
13. 5JO 
13. SJ,Q 
n.suo 
13.5 ou 
B.5JO 

13.SO.D 
B.SJO 
13.5JO 
13.500 
13.500 
13.500 
1 J. SD·O 
13.5110 
n.soo 
13.SJO 
13.5 JO 
13 .. 5>00 
13.5-JO 
13. SJO 

t7.4o9,2l JS.29t.oo.o u .. .sud 
25.1J8,H -'9.H~.O.:JO fl.SJO • 

',,, I! i~IHIIUt~·•••llil"lll*~"''"'d...,,,_,~l' ,· ' ' 
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Cl»ADE: 01·a~AS1L1A /!!40.0 OA L.t.I HVMERO ~E OE H 19YO PAGINA jj 

lONA : 1-NORl~ PAUTA P~ VALORES ~ENAIS OOS T~RR~NOS f ~DtFICACOES 00 ~[SfRZTO ,5;<\l$.SAO 2:3/10/<10 
SETOR : 26-$~1/hDRtE ffO~KhL, PARA lNClDEMCIA PO lPfú, HO fXêRClClO ~é 1991~ - il'l Ntt i IHH!.A 16:1l:H 

AMt.i\ b:) <IÁCON ~C VALO;, 00 
NUM DV Ql.IJ.OH.A& 'OHJiuLOCOâ L;J1t.S. COO .iATURUA Ttii:Hi!NO TiHE•c :U C.)Hil ----- ------------- -------------- ---------------- -- --------·-- ......................... ------------- --------
2250.0 COMEkCIO 
l2óo.a 
2270.5 TR·2 SUPêR.'•IERCADO " :1\J?El\I'Jii<:LAUO J .. aoo,co 2i>.t.21.C.~O a • .svu 
ZZtl.O.Z TR·1G AE SUPE.Rr1EKCAD0 74 SUPê:íUttf<CAao s.ooc,.t::J 39.5>5.000 22.~JO 

2290.0 
2300.C Eti'N U-9/10 CT 1 J MlCRO-Mt:R&ADO 72 HlGA.Ofo\Cf(CA!)O 5~1t,(;.J 4.7S7.0JO 22.5JV 
211o.a cr 11 COM. 'llt.lNHAliCA t!J COI'\fJ·I.CUL 7':iZ,GO o .253. DOO 22..SJO 
2320.5 éP.PM u-lJ/H LTI4 MHil.C-·MtRCAOO 12 ~4IC!=10Mê~CAOO 544,CJ 4.7c7.0ll0 zz.s<>o 
2330.2 ol-13 i.L ú (L T 1 :i) C -::11'1,. IJlllttHA~CA 10 COMERCIAL 752,CJ e .. 2s3.ooo 2l.S:Qtl 
Z34D.D 
2350.7 
2360·4 Pttü E i'LL 
2.370.1 

22.5dú 2360.9 PAG r ao os 75 i>Aü olíol,CO u .0 59 .oon 
2390.c 
24JD.7 PCL T óU;)S 76 PLL 1.ü45,.L'·J 40.124.000 n.SJO 
2410.4 
24'20.1 SEk'JlCC.i PtJ.,LlCO;> 
2450.9 
2440.c tR-5 1..T 8 CH~TRO OE: SAUDé n U.llllt. t>U ... Ll·C 4.7:'..14,4.;) 12.77<.0JO 13.>Jú 
2450.3 TR-> ~Jt.i:ST .. OIEitGIA ;O fJRCA C. I...Ui. e.540,J.l s.u~~.oJu 13.SJO 
l4oO.C f.W 11/13 fl:€!:iERVATOR1(J ol AUUA/tSúJTJ~ ,}o.C.JO,:C,) 33.408 .• 0\JO 13.500 
2470.8 R t:SERVA TORl\> 31 ~GUA/E:itsOTI.lS 13.311,Y:S 10.a27.0DD 1J..5vü 
H•o.s ra-10 x< A E:H. Tf:LtfONitlt. "" ff.LLC0t11Jt..i.C :?: .2JO~C·) 7 .oc; .oJc u.5Jo 
2490.2 Ql "jj.) LT A OCL. Dt POlíCiA ,. 'H.ij IUJt.J:C<'I 4 .. b40,o;é 5.~54.000 1l.5JO 
2500.3 
2510.0 
2520·6 LJ.;)tit 
2SJO.s 
2540.2 Ttl:-l C1 C E3P~ € RtC~fAtAU H i'AAt:A. ::.SP 11.110,t:J ·• ,óTO.O<lC 1J.5Uil 
2BO.O TR-4 LT O lHM 54 Pfi:A.CA ~:it' 13-~oo,ao S.lJO.OOD 1l.$·JV 
2500.7 TR"11 LT A I J(,"\ 54 PRACA c~P ).7JC,IJO 2.~so.OJú 13.)tiU 
2H0.4 Tll.-1b CLiJLl(; C .. 00 Cilt.<ii!..CS.;,O 51 CLUUê.S 75 .. 550,00 44.042.000 1 J. SJO 
2580.1 
25~0.9 TiMPLUS 
2600.0 
2610.1 1R-J \-TA TtMPLO YO rti'IPLOa ;. .. éOO,OIJ ?.OJl,OOO ll. 5ú0 
2620.4 lft-4 cT A T .!MPlO YO rtMPLOJ 4 .. 1H,S·.J 7 .. t.cS1.C.J(i H.Sl.IO 
2630.1 TR-o LT C Tti1.?LO 10 r .t: HPLO;;. 5 .. 1ú·G,OJ a.al9.0JC 1~5LIV 
2h0.9 TR-9 LTA T .::.fi,PLO .;o Tt.KPLOS 5.937,5~ 9.746.000 13.'j:J(J 
2650.6 Tt{-12 CT A T EM?L1 10 rcMPLOi 4.-b_4!S,CO ll•241.0·JU 13.5;0 
Zóo·0.3 T~-13 cr o T ~f!\Pló '" TEMPLO~ S.2:SO,QQ t c.z29.oao 13.5Jtl 
2670.0 H-13 CT l Ci>/YJ .. PMW~U1AL n ENT ttt:i.1..i 1~.üoo,.ou 18.;>6.000 1J,SJO 
26oo.a 
26óO.S 
aoo •• E.:-~Sit..O 

2710.3 
2720.0 TR-j LT O E :i COLA 1 últAtJ ... 1. GK AU Hi .. 014,i!) Zõ.9SC.Otl0 u.sJo 
2730.8 u-4 l.T A A~fA ~A~A ENS:hO •z 1.!oiR"U 14..,2:)0,UO 5~.366.000 n.sJu 
2740.5 TR·If CT n é ;;COLA 1 lifi.AU 42 1. (llitAU. . ~-454,0') Z4;1H.oao n.;Jo 
2no.z TR•1Z LT O ii SCOLA 1 GHAIJ 42 1 .. GRAU ::i.53ó,7.S 14 .3U.OJ.C l3.sov 
27bO.O 
2770.7· 
2740.4 



l 
I 

' I 
I 

1 .. 

Cl~AOE J1-UiASIL1~ 
lONA 1-NORli: 
SETO~ la-SHl/NJHTf 

tiUM D'i 

2790.1 
28.110.2 
2810.0 
<820.1 
2850 •• 
2640.1 
28)0.9 
286D .. ó 
2870.:1 
28&0.0 
2890.8 
2900.9 
2910.6 

QU.AOftAS 

TK-l 
E~ ~Ll/Y-~L4/ 

n~-& 

H·d 

TR-'Y 
r~-12 

TK-1:S 
TA.- h 

tCiN.Oibt.OCC..~ 

_;_,_.;,:. .. ; .. ·----

52 

fn/1:: XC: O A !.E I HUME fi. O !H:. Ot: O é 1 :/h 
PAUTE ~~ V~LCUES V~HAlS DOS l~aME~OS E EDlfiCaCjLS ~O OlSTRITJ 
f2D~~~L. PARA lNCIPihClA DO IPJil, ND EXEkCIClJ Ot 1;v1. - i~ HCl~ 

•\R:.A DO 
lJr;;s CCD: :.,Huin.ZA Tlitk'-f~J 

PA6INA : Sl 
t~lJSAO; 23/10/JO 
HORA : 1~:13!j4 

VALO~ 00 ~ALOl ~O 
THtitt:N.O rf,2 Cüh.H 

-------------- ---------------- -- ------------ --- -------- N 

A~ L C~Htl~h!AI.IJ! .. 
LT l l Ot:jt ;,4 
LT C I vc.r"< •• LT u I V é ri lt4 
L.T (. li) .E /'i •• LT A loJf.M 44 
Lf C I.>ll"i •• 
L.T b1C11' lVL"'i .. 
LT L l~l;~ H 
LT C l ;)L.'1 44 
;_1 í:.,F 1 JJ:.f'i 44 
i..T J... I =!LI-I: 44 
Ll U 1 a;t:.'l: 44 

I 

CRtCHE/Mi\r.:;R ~.4JO,üJ 
CIH.CtHi/1",1\h~ 2 .. 1oO,::iO 
C.I!~CHE./1'.1\TER 3. ~'l' t5 i) 
Ct<t:CtiUri:.;Tc.l{ 2.)\)0,Q.J 
Cll.ttHEIM:Al'c.R 2.)~,~~J 

CRt:CdU~,H Ctl .;. 2/11 '2 5 
CJ<tCtit.lft.Ali:.ll. ~-lh'3,75-
Ci<êCHUI'IAltii: 3.7.50,C•J 
C•IHriE:IKA.T.::k j~1U7 ... SJ 
CRtCHi:/l'tJ\TEit 3.162,~·.) 

Ciü:Crit/M.Ald< 3 .. 5jQ,.CJ 
CRt:CiiUMAHri. J .. 75o,co 
c thi c liê./ {>;Jt T.ê 1-' 3-.. 17S,CO 

1Q.o1S.OJ0 
9~7-H.Oúú 

14.1a.ooo 
11.CJ1.ouo 
11.~l;t,GOO 
1o.Ho.ooo 
9.n1.o·úo 

14.5><.ouo 
12.on.ouo 
1 J.O.,t..VoJO 
13.973.000 
H .. S:i2.0JO 
13.7J3 .ooo 

H.5.Ju 
13.S·JG 
13.SJO 
B.5JO 
13. 5JU 
B.SJJú 
13.5Ji) 
1J.5uo 
13.5JO 
13.5<>0 
13. 5Jd 
13.500 
1 J .s JÜ 

•-'".i'" lwi- ,, ' 
1. ·1 • : '• ·1'1'· 1 i.r"r;~ ~1.' 11.~ ;;,l:ilr. 1111 ·+ 1'·~11~ ur : 1 ~, 'l·•il··ri~IJtaitN · •ftll'~·-··l·ir:,..,.~~oi\i-.t ·, 
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C1~AO~: 01•SRASIL1A 
lONA : 1-NORT~ 
SETOR : 2H-SHL/NORTE 

HUH DV 

0010.8 
0020.5 
0030.2 
0040.0 
0050.7 
0060.4 
0070.1 
0080.9 
0090.4 
0100.7 
0110.4 
OllO.t 
0130.9 

QUAl:HI:AS ,;:lNJILLOCOS 

--·-flt 

53 
ANf.:.XO tiA LEI NUHilR:O I)E Df. (~;E h 19U 
PA~TA ~e VALOR~S VENAIS OOS lERRENO$ ~ EDlfiCACO~S 00 OlSTRITO 
ffO~RAL1 ~AaA lNCt~ENCIA 00 IPTü1 NO fkSRCIC10 OE 1~~1. - E~ ~C!$ 

AN.;.;A f::;) 
L JTt: S COO HA TU RElA H.tltti.~O -------------- ---------------- -- ___ .. _______ .., ------.. -----

A 1 l~ 'IEO/tiQ.)p 3.2lo,no 
J 2 32 ~EO/tWSP -t.J.2~1,$0 
c l " Mt:O/tiO.iP o..JOú,QI) 

" 4 32 .IJI.:OlttOSP 1 ç. .• ooo,cJ • 5 32 HEO/tlóSiP 19.úi)Q,ú0 
f 6 l2 ;>\1:.1.1/HOSP 6~5,0D 
.; 7 }2 !1ED/ riOSP "1· ooo,co 
H 8 l2 tU:D/HOSP ?.ooo,cv 
1 9 32 ~L:O/HOSP l.z;o,oo 
J 1 ,, >2 1'\C:O/IiO..lP 3.2.50,0() 

' 11 J2 ti H/ HO~P 3.25o,cJ 
L 12 S< Mftl/HOSP 6l5,01) 

c. v o o t=OR.CA. lf LUZ .;o, ou 
"I 

PAGINA : Sl 
EKlõSAO: 23110/90 
HORA t 16<13<14 

VA~O~ DO VALOR DO 
Tl::fi:/{éNO 112 CONST ... _ .. ______ ,_ __ 

oC.4>2.000 
90.~15.000 
92.277 .ooo 

205, BOd • 000 
2ill.B08,0JO 

72 ,079.0~0 
100.990.000 
tocs~o.ooo 

60.462.000 
60.462 .o.oo 
oa.11a.ooo 
72 .o07.0ilO 
1.9ao.aoo 

2b.Oll0 
16.0~0 
26.0;)0 
Z6.QJO 
zo.ono 
l6.0J·I) 
lo.O.Jü 
26.0JO 
26.0JO 
Zt~.OOO 
2o.Oil0 
2o.MO 
1l.OJO 



~ 

C.lDAOé 
ZONA 
sero• 

~UI't D\t 

0010.8 
0020.5 
DOlO.< 
0040.0 
0050.7 
0060.4 
0070.1 
0060.9 
0090.6 
0100.7 
0110.4 

01-BRASlLlA 
1-no•H 
jC-stnlt•OttT~ 

r.i.l.IAL>ti.AS CONJ/t!LOCO:> 

~-.. - _'!...:.;.!-.~' 

54 
A~HO DA L.E! NUMEA.O 01:; !>E OE. 19'1'0 
PAUTA O~ VALORES VéNAIS 005 TcRRE~OS f C01fiCAC0íS 00 OlSf~lTO 
ftPERAL, PARA lhCIDChCtA DO l~Tú, NJ EX&kCI~lP UE 1~91. -é~ NCl~ 

oUc-.:A 1)0 
LV12S coo :11Ailif<Elll HR~HJ ___ ,_ ----------
---------------~ -- ---- ... ------- -----------.. 
1 J1 rtOH:i..tll<ü v2.1:;.:;,0J 
1-A CrWR.-itO LA\i:.l ], .ttSltd.iRAIIfH 14.;í •. W,OJ 
1-b J1 HOHL.f. IRO ~b .. 711,Cil 
1-c )1 HOTELEH:V ;)0.7 .. o,ViJ 
1 H tiOHU.lRO :i7.51'1 ... 0l) 
'2-A H riOTELdflt) ~2.1H,t:nl 

2-• 31 t!UTfLêU~O: lO.ovo ... co 
3 31 H.OlEUIRO :. 5 .. h) O, CP 

' 31 HGféLE!RO o2 .. 14J,00 
~-f'ART.I:. 1 " 11GH:LE!tl0 1Jó.3l5",Q•J 
5-PAflft 2 31 ti,OtELt.IRO, ~c. S'JJ ... 03 

·U j·' 

PAGINA 
cMlSSAO 
HORA 

54 
23/10/ <O 
16:13:34 

~ALOk DO VALO~ JO 
T~RKE~O MZ CJ~il 

104.3->o.OOO 
12.119.000 
n.uo.ooo 
76.162.000 

151.731.000 
147.194.0.00 

!i9.t46 .. 000 
84.-7tS_6.0\IO 

12}.}10.000 
171.711.00.0 
122.1bO.OOO 

.! o. OJO 
l~>.OUU 
2Q.OOU 

•2:1;1.0i)IJ 
2ts .. O·UO 
2ó.O<JO 
28.0JO 
2s.outi 
:?S.Ot)O 
2H.Q0ú 
Z8.0JQ 

··~~ ,., •• llillllh••. Iii Iii iiH'ilili . ,, ': . .J 
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~ 
CIOADE: 01-SRAS!LlA 
lOMA : 1•oi0UE 
SETOK : 51-SH/HORT< 

AílEXO DA LEl NUJ~E.RO DE Of Of 1990 PAGINA : s; 
PkUTA o~ ~ALORES Vf~AIS DOS T~RRENOS E ~Otflt~CJíS OC DISTRITJ EMCSSAO: 23/10/)0 
FeDC.kt-.L, Y.A.RA HlCl~.fN.CIA UO lPTú, N\) EXERCIClJ H 1991 .. .. t/1. NCl S HlRA : 16:13:34 

HUM D\1 'I.UAi.litAS ------ --------------
.\ft~A O;) VALOR DO YAL.0~· 00 

COtjJ I bLOCO :i UlTiS tOD !UlURêZ.A TEitil.EhO Ti.RRENO Ml CON.S r 
-------------- ---------------- -- ------------ -.......... ----- ... ------............... .. ................ 

0010.8 HN1 
oozo.s HHZ 
0030.7 HH2 
0015.3 
0040.0 Hh2 
0050-7 HH2 
ao.o.; Ht<2 . " 0010.1 ~N2 
0080.9 HNl 
·ao9o.t~ H,13 
;01 00.1 HNl 
~110.4 HN4 
OH0.1 ""' 0130.9 HNI 
OHO.o HNl 
0150.3 HH5 
01oo.o HHI 
011o.a N.~5 
0140.5 HH5 
0190.2 HN5 
0200.3 I"H~O 
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0060.4 • C2 f 01 l6 OFICINAS 1.530,10 4.o;o.ooo 14.auo 
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0170.8 o C2 F 1~ Jo DFICIHA.S 1336,C.O 3.750.000 14.000 
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ozzo.a • 03 • o; lO iiFICINAS .td2,C7 z.sso.ooo 14.000 

:02lO .. S o Cl A O o ·i c. OfiCINAS 69s,os z.7oo.ooo 14.000 
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0240.7 Q Ll A 0? lO ~Jf 1C1NAS 8Jit, 12 l,6QO,OOO 14.0uO 
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0350.1 o C3 A 1\ lo OFiciNAS 1.32.s,;r~ 1.5aO.OO,D 14-.o~o 
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0440.5 Pi. L 76 PLL 3.5~0,00 sc.ooo.ooo 12.000 
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------------ ...................................... ... .................. 
0010.8 • 1 A 31 }0 ..sAr4C/l;ô t 4 .. lfl4,0·J .t.S<:~ • ..)O~ .. OJO 2tr.OJõ 
0020.5 Q I " 2<J ;u úArtf.lll'lH 4SQ,Q.j 28. 775.0JO 2o.OJO 
0030.2 • 1 c 22 30 !:UUC/lNST 45o,oa 26 .. 3ll4 .. 00lJ 2.1:i.O..l,O 

\ 
0040.0 • 1 • 2} '" lANC/lNST 300o~OO 26.,426.0ü0 zo.OJU 

_, ouso.? Q 1" f./f ~ 4/2s- lO oANC/l•ST ~o4r.,oo ~7o.sJ:t.:no 2o. OJO 

" 0060.4 • 1 . H lU JÀICLil;VSi 0:'3,00 J-75 .6SJ.OiJ1 26. CJO 
01170.1 • 1 rl 2-> ;o .di.NC/li~::iT :S50o~C'J 1l!.40C.OOO l6.0~9 

0080.9 Q 1 [ 27 3J ~ltNt/ l!iST 31!1,QJ 11 .. 2lt.OOC 2o.OJü 
0090.6 Q 1 J lJ jQ. I ;;/tNC/1.'!!.;){ c,24o~0·) t~r.4ob.ooo 2.1.000 
01uo.7 • 1 ~ 2 .. , ~O ' JAMc.llHSi 70~.~(;.) HH.,;91.00J lo.O;)O 
0110.4 • 1 L 2 l }0 IIANC/lt.f~l 7112,CO Z12.'d1.000 2o.OJO 
0120.1 • 1 ·' 35 lO dAN(./1~~1' 1 .. 03.1,C'~ <5~ .179. 000 26.0JO 
0130.9 • 1 • 21 l<l .iANC?"Sl no, c o 13.115. coo l6.0<JO 
0140.6 • 2 A 1 ' j~ ~ANC lN::af ') ... ~, 75 11o.o•~.ooo 2t..UJO 
OHO.l o < -, 1 " lP 3ANCil~ST Z o.H 7 i l1.10õ!t..OOO 2o.ooo· 
01 aú .. O • 2 c 1 7 Üi .jANC/INST fi;.!11 l1 1 :s3 .l.!t~.OOO ~6 .. 0;)0 

OllO.a " z ~ 1" lo lANCiíN~ T Í:.:JI,!.,]~ J1 .. 12.4.o:Jo 26.000 
0180.5 Q 2 E 1; JJ JA;.tC/INH !ifJJI7) 111.2!15.000 lt> .. O·JO 
0190.2 u l f ~~ Jü JA~c/l.'liSf '1<.1},00 193á\12.0t}:ij U.OJll 
0200.3 • < • 1 J 10 .JANCII~S T 3:J;.,oo n .<&9 .co.o ~<-.0\ltJ 
0210.Q • z " 1; '~ JAMCIIN!:iT 9JJ,QO 191.056.000 ?:o.O;JO 
0220. b . ' [ 11 :.SG JANCII~:n rJ7o.,co .54 .O.!ü.Ollú 2<.oJu 
0Zl0.5 Q ' J , •l ló ._.At.~tllNST ~JSo~üt.l 1l1.464.0UO 2.:. .. QJO 
0240.2 " < < ? lú JANC/l~$1 t.7o,c;a ;..oza.~on 26.0JO 
0250.0· ~ < L , 30 -li\Htl1i1H !t,J3o~:tl 1 d2 •• 1l9.ú00 2tt.OJú 
0260.7 • 2 ,, 7 ]{J JANC/IN:.T ~:..S,GJ 31.9oB.uoo 2ào0JÜ 
0270.4 Q z ,, • ;o Jt..:~c/ L.\1!1. T 9~:.3,b 1 ~z·.ó l9 .ooo 2.).QJO 
0240.1 • > o 5 JO JANC/l;.j5f 5!>~.17) 1.)o .. 7:H.~OO 2o-.cuo 
0290.9 • 2 p 4 )i: JANC/lf'I.;;T .2 )IHCO Z4.077 .Oil<l ~l).QI)U 

0300.0 • 2 , 3 lO JAN(./lti;iT '121 ,:n 1 a9.o>2.ooo 26.000 
0310.7 Q 2 " 2 30 .;ANC/lNl:i f 216,G0 2.3 .. (jit>.OUíl l().G\)l.l 
0320.4 • z ' \ '" .JANC/llh T S6cJ,75 1 !.O .349.000 26. QJO, 
0310.1 • l A 3.1A iO ''JAifC/IN:,T 12.2J3,C\1 ~tCú.31éí.OJO lo .. 01.lü 
0340.9 • l • ]3 '" JANtllthl ..:.-..z:..c,ou 1.2:JJ .. cs~.o.oc t!o.ouo 
0350.6 • 4 A 34 3L UA/'IIC/l; .. Sl ~4 .. C73,0V 1.2B.osa.ooo 26.QI).t) 
0370.0 fúPA~ 1 ·u.v >Ú t!O[(CA i lU~ ").:,, 3 ~ 2 .. 7~0.000 13.0UtJ 

·, 03.0 •• TOJ.)Ali ' c ~v ;SÜ fl)r((A ~ LlJZ 114,75 4.~Y8.00C 1.loOU-0 
I Q4QQ.,6 
'0410.3 tOUAS VALCht Hl \.O~HlhltAO ~AtA X 11 fi ) 

04lO.o lOJA X 1, 5 J 
0410.8 GAkAGfM X u,Sú 

1 I·· I l·'t :I i: I ':~ li I ,, .• i·i· I lilli·llfili·i1 .. ,,,, .... ~--···· . ..J 
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CIDADE: D1-•RASlLlA ANl:i((.. OA LEI NU 11Eí!.O DE D. O i 1 '19J PAGINA : 00 lOUA : .z-suL PAUTA D~ ~ALO~f3 ~tNAt' OOS TEhRE~OS t ~DlflCACOla bO DISTRlTO !MlSSAO~ ll/10/iO SETOR : 05-SCE/.Dl FtDiH~L, PA~A 1~C1DikCIA ~O lPlU1 NO EXEftClCIO OE 1}91. .. l!fo:. NCl~ HOR-' : 1S:13:H 

_,._tt;.;A DO VALOR 00 · VAlO" ~O NU" DV 'hJADRAS COkJiuLCCOS t.Jr.:s COO NAlU!H:H H.'tküO TiR<fNO ;"12 COiiH' ------ ______ .. _______ 
------------- ---------------- -- ......................... ------------ -----.. --.. -- ...... ----·--0550.9 TR:éCHG 

05o0 .. 6 
0570,3 L r 1 51 tl!.JuH >t).25oál 23.6~6.000 16oO•JO osao.o LT l 51 CLUIJI:S 4j.Cld,93 2~.6Se .. OOO 18,0.)0 0590.8 LT .l 51 CLUbiS J1.41s,s 5 1o,o31.000 1ó.OJO 0600.9 LT• :i1 i:LUB~S 11.415,93 1S.631.0JO ld.OOD 0610.6 LTS ; 1 <:.LUbCS 4!1.'0::3.3,95 23.656.000 18.000 0620.3 LT ; 51 CLUbt::S H.-415,93 13.031.001) U.Oo)O 0630.0 LT7 51 i:.L.UBE:S 11.415,~3 18,631,000 lá, OJO 0640. a LT o >1 ClUtlêS 45.231J,9S 23.656.0<10 13.0,)0 0650.5 LT .9 S1. ClU.ut::S 10.0JQ,QJ 6,3jl.oao 13.000 0660.2 L T 10 51 ClU'SES :iO.ooo,o:> 24.706.000 h.OJO 0670.0 
0660.7 
0690.4 TRECHO 
0700.5 
0710.2 LT 1A )1 CLUBeS 15.37i,tr;'J 16.2ô1.0ú0 U,OJO 0720.0 LT 1" ) 1 CllJHt:S 4~.23ic,91 Zl.6So.ooo u.ono 0730.7 LT 1C J 1 HOTfLURD 17.C:.t;,!):) 76.535 .ooo ZJ,OJO 0?>0.4 L T .V.-2d 51 CLUtlC~ $5.3d~,::;Y n .• 5z.ooo 1b.OJO 07SO.J LT l 51 CLU13tS 155.671ut;5 71.104.000 18.0~0 0760.S LT • J1 iiOTt.Lii:ItW 15.25~,46 12 .124 .. o~Jo 27 .o o o 0770 •• lT s 31 tiOTELEUO u.ooo,co 10Cât6,00.0 27,0JO 0780.3 Al (ArU:A ISJLALA.) )9 OUTROS 142.50Q,Q,) 66.649.000 H.O,JO 0790.0 

··I·' 'I!· I i;(l~l "' ' ;,,,,.,,,, ,,,,,, '''""'l,~M*Min'tUI'hMt•-IUin•c*:l~ 
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A"EXG DA LEI HU.ERO Dl PE DE 1190 
PAUlA Oi VALORCS VEHAIS DOS TER<ENOS e·eo!FICACOES PO DISTRllO 
1E~iMAlr P~RA lhCIDE~CIÀ DO lPJu, NO CXéRCICIO OE 1~~1. M E~ NCZt 

LOHS COP ~AfURHA 
!\RiA Do 
HA:R~hO 

CLUUfS E~P. f E'STADIOS I SUL 

CARR<FOU~ 
t'.éU.ZAO 

12 CE~TRO CUM 
5l fSTAPIOS 

o2.~0Q,:)J 

62.soo,oo 

PAGINA : >7 
~Ml3SAO: 23/10/YO 
HORA : ld:H: 14 

VALOR-~0 VALOR óO 
ToA~EHO ~2 CONST 

351.748.000 18.0JO 
119.>16.000 18.010 
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Cl~AOf: 01•8RASILIA ANEXO DA Lél HUMEMO DE OE DE 1 ~90 PAGINA I •• lONA : Z·SUL PAUTA Dô VALORES ViNAIS DOS lfRR<NOS e EDiflCACOES DO DISTRITO EHISSAO: Zl/10/90 
SETO~ : Q7•SCISUL fLDERAL, ~ARA lNCID€NtlA ~O IPTu, NO EXERClClD Of 1991. .. EM r-.!Cl:io HORA . • 18:13:34 

4Kt:A ;):} VALOR 00 VALOR ilO 
NU~ oV QI.JA~o~&AS GONJ/BLC~OS LtlH.:S COO NATU~tl.A re•~<hO TliRiH.NO M2 NNH ---- ------------- ------------- ---------------- -- --~-------·--- ......... ~---"':,---- -------------- .................. 
0010.8 1 A 1U 10 ~~EI'lCIAL ')1Q,QO HC .90;1. COO lQ.4LIO 
0020.5 1 • 2J 10 1'1Eitt:LAL 110,QJ 114.545.000 ·so.4Jo 
0030.2 1 c 9 10 COMfriCIAL 510,00 130.~~9.000 l0.4JO 
0040.0 1 o 3 1U 'llMERCU.L 510,0J 1JC.9U9.000 50.4~U 
0050.7 1 ' " 10 COI1t:RC1AL S1Q,OJ 1JC.909.000 J0.400 
0060.4 1 F 1 lü COI'IfKClAL 510,00 1YO.J~3.CQ(; l8.0:J\J 
0,070.1 1 ~ 7 lO C0r1EitClAI.. 510,0J 179.999.000 l~.OJO 
0000.9 1 H 2 10 COMERCIAL 51Q,Q;) 1Y6.3t>Ja0·00 -;ts.QJI,) 
0090.6 1 l o 10 C:lMERCUL. 510.rO.J 1~3.ó.3o.oo.a 38.0JO 
0100.7 1 J 1 10 CO·Mf:rtCU.L sto,oa 1lO.~J9.000 30.4JO 
0110.4 1 ~ I lO CO·MfKCIAL 510,00 179.999.000 38.000 
0120.1 1 c 1 .' 10 COMEitCIA,l. 5•1 o,co 114.5.5 .coo !0.400 
0130.9 1 " 4 10 C0.11EH.ClA..t. 51 o,co 150.909.00!0 l0.4JO 
0140.e. l A .!4 1 o CoJ.I'I·EitttAL 1 .. 61Q,C.) 2~1.o52.0!JD ;a.ouo 
0150.3 2 " l' lO co;;Eo'iCCIAL 7a.t.,c.J 203.406.000 l~.ooo 
0100.0 2 C H l.Ué 21 10 COto\!:. itClAL 240,Q;) o4.2:11.0JO JQ.4j0 
0110.8 2 c 2.2 1 jk.19 lO C011E ~<ClAL. 810,CO H?.H6.0tl0 l0.4JO 
011:50.5 2 l:; 34 34 lO CCMt.CIAI. 1.!0,0'0 31.1.12.000 30.4JO 
0185 •• 2 ' l5 3> lO COii"t:tt.ClAL 12Q,Q0 .l9.5ó2.000 30.400 
0190.2 2 c 41 1 3A17 10 COMl:ttCIAL 600..,00 114.545.000 l0.40ó 
0200.3 2 c 9Z 22A24 10 COM.é.tClAL. hO..,oJ &2.046.00·0 50.4\)(j 
0210.0 2 c 10•1 ~ -.11 10 CO!ic.~CIAL 4t(0,1}!) n.l8S.OOO 30.400 
0220.8 2 ' 99 12.AZ:11H 10 CO.'iilltlAL. l=>O..,C,'J 114.545.000 30.400 
0210.5 2 c 1 o 4 25AE2)a 10 COMtRCIAL l;o,oo 114.54~.000 J0.401J 
0200.2 ~ c 157 5 •7 10 COMERCIAL 360,cJ ij2.o.f.S.O(IO 30.lt~l) 
ozso.o z c 164 Zuf.?? lO CO:iERCIAL 3Ll61~0 74.YJZ.OOO l0.4JO 
OZo0.7 2 ' 17; 2A4 10 COI'IEIIC!Al 3~0..,(10 a2.64o.ooo lOo4llO 
0270.4 ~ c 10J 2.J.A JC 10 COMERClAL J.:..O,cJ a2.o46.ooo J0.4JO 
o2ao.1 2 c 22o 31A33 10 C0'1'1t H: C I AL HO,Oú ;2.646.000 .so.~iJo 
0290.9 2 c "2 7 1 10 COMErtCIA.l. 5fJOI 2 5 107.710.000 30.400 
0300.0 2 c 25:,. 3u 10 tO."lf.teCIA,L 3~3,75 a3.ea9.ooo 30.400 
0310.7 2 J 2J 10 COME KC IAL .S101CJ 179.999.000 3t~ .. Olh.l 
0320.4 2 • 21 10 COMERCIAL 1.ooo,oo 318.365.000 JS.OJO 
0330.1 l ~ 1 H 1 t , 1 10 COME.R.ClAL iiJS,Q.l 94.246.000 J0.400 
0340.9 3 A 1 H:14 JIJf4tOi 10 CO 1f.:RC1AL -4.JQ,Q.i.\ o6,.49C,.OOO 30.4JO 
03oO.l 3 A 17 17 10 COt1ERC!A'L 240,CJ ,.2.ú4a.ooo lú.4JO 
OJ70.C 3 A 1 o 1 •J 10 CCM••cHL ~· ... a, o:o 42.04&.000 J0.4v0 
OldO.b l 11 lD 1 !i 1; 16 1J COMI:ttClAL. 1.012,)0 111.231.000 l0.4Jú 
0390.5 l • 7l 11 ' 12 10 CO!'\!oiiClAL 1 :~o,oo 15.~27.000 30.400 
0400.6 l A 7l 2<3 10 COMbtClA,L 1 ~o,ci.l -.!~.!l91.00·0' 3Q .• 4JO 
0410.3 3 • 7b 11 10 COI'It.fiCJAL 1oO,ot.l 15.327.000 50.400 
042o.c 3 • "9 7;d 1C í:OMbtCUl 1 ;)o, c o 25.891.000 30.400 
0430 •• 3 A 91 4Ab 10 COMf.RClAl 24Q,QJ 50.353.000 30.400 
0440.5 J A 107 1 Jf.1 c lO COiiE:ttClAL 1õO,üO 25 •• 91.0JO 10.400 
0450.2 3 A 11u 1 :11.;20 10 ·coMERCIAL 1.!io,on 25. 8~1.0JO l0.4tJO 
04oO.O l A Ho 2:1El2 lú CO,•Iii.H.C!AL 16Q,QJ l5.a~1.ooo 30.40'0 
0470.7 l A 134 2.le24 10 COI'IEH.CIAL 16Q,Qt] 25.891.000 l0.4UO 
04.0.4 3 • 170 2~E~6 10 C O :o! E ~C lA L. 1oO,ü.:l 25.D91.00Jl ;o. 4J·u 
0490.1 l A liJ 27/29E.!.~A 10 C\JM.E.tCUL "3lO,QJ 42.•7o.OUO l0.4•l0 
0500.2 l A, :Z1 cs 218.:2 'IC 10 COMt;RClAL 1,:,0,0:) H. SV1. DOO i0.4uO 
0510.0 l A lO JJ 10 CO.oJE.iC!AL. :S2 5 ,,JQ 52.61Z.OJO 30.4Jn-
0Sl0.7 ' ;,. 3o 25A~<.'5B lú COMi r< C lA L J~Q,(..J 114.545.000 J0.4JV 
05J0.4 4 . " 13A 17 10 ~ OJ'It:KC!AL o )Q,QJ 114.545 .0\JC J0.4.?0 
05,.0 .. 1 4 . " 1 ~t 1 ~ 10 tu~;f:~CJ:AL E.1 o, 00 U?.zao.oao J0.4JO 

'il!' ,, I• I ~:i • o i ·III~~ ~~~~ ~I •I " '~~~~i ~j ii >lf .• ~:IJ,i 
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C IDAOf 01-BRAULIA A~~XO D' Lil NUMERO H OE O( 1 ~9J PAG1NA ,. 
ZONA <-~Ul PAUTA o= VALCRES VtNA!S DOS T~KRLNOS E EDIFICACOE$ 00 ~ISTRll~ t.MI SSAÕ B/10UG 
SE TOA. \lt-Sf.J ;,.UL F~b~HxL1 IARA lNClOE~t!A DO lPTU~ ~O fXERCtClO Pt 1~91. '"' di NC.l~ tu)ltA "H:13:J; 

Af!t:A. iJ.O VALO.( :lO VALO/l t>O 
NUK I>V I.UAUH.A~ CONJ/cLOCO:.i LUTi:.S COO 1-IA.TUR.t.l.A ftr(R!:~U TeRRENO ,"l2, COI't.-)T ------ ______ .,. ______ _______ .. ______ 

---------------~ -- ------------ ------------ ..................................... ... ................... 
~5so.> 4 A >Z 2 ;jf ~1 lo .:o.•U:fC.tAl. 240,tJ -64.211.000 l0.4JO 
05•0.6 4 A 94 2 2:t:lli' 1il ..:OM'.Ef<C Ut !.:.O,úJ ..12.646.000 :W.ltOO 
0570.3 4 A Y7 1.!Ai:1'2& 1G .:0MEKC1-'l. :bo,oo 11; .545.000 3Q.4Ju 
OHO.O 4 A. 2c.t:27 1.6ê.2:7 lú C:O'IUrtCIAL 240,CO ~4 .. 411.000 JO.;~(J 
059o.a 4 A 141 1 ilU 1 10 COHt rtC tAL hO,QO <!:14.211.000 30.4;J(J 
Óoa0.9 4 A 1 o1 7A9 la COMl:tielrU. 3(/0,.CJ J2 .. t-.;.t- .. 0Jíl JO.IOU 

! ~610.6 4 A 17 J 2.1Jf29 1J C0:1ERCIAL l4D.d..iJ b4 .t:11.0JO 30.~.i~O 

rí 06l0.3 4 A i!C3 4ii:O lO COMERCIAL. :.ho,co H.6itb.O:J0 JU.4JO 
;I 0630.0 4 A. 2Cv 2 !:3 IJ COMlkClAi.. .!.~tC,OIJ 64.211·000 J.O. 4 0'0 

i]!: 0640.8 4 A 216 J&d1 1iJ CDNiitCIH 2,0,-Q<J 64.211.0JO lO.;Jo 

~ 
06~0.~ 4 A 219 1 lu COMlKCIAl. 5tJ6,25 115.1o6.0ol0 l0.<'l0 
Obo0 .. 2 4 A 230 Jl,\.35 10 COM.I:.itClAL 4JO,OI.1 '1.:..1-11.0\lC 30.,4J(J 
Oe.70.0 4 A 2Sb ' 5o 1 o COMI. tU r!H. 3;;3,7) Jj .:·.~'1-000 lü.4Jü 
üód0.7 ; h 12 t:dLtJit lú .;:OMt:.U.lAL .2 H,Cü H.177.000 ".SO .. ItJO 
t)690."' ; A IJ1; i. O O! 6.1 f:. o 'C lu C.OMt.ltC tAL ):l4rGJ 42 .ü4J.0Uil JQ.ItJU 
0700.5 5 J 51 4S IC CüMtl:l.ttAL 1 ~o,_oJ B .. ~n.ooo 30.4JO 
0710.2 5 tJ 74 5 .. ).45 7 10 COMt.~ClAL u ... O,·C.J 5õ!.197-COO 30 .. 4.JU 
V7lD.D ; J JC .s·.-.~ 1e ,O.'It~C IA I.. ·n,u.J 1C.I<7é.QJ.Q so .. 4.11U 
0730.7 5 J J( 5 ., lO (:0/1l:I(Ci-'i. Yt. ,t;J 1C.97a.coo lO. 4ti0 
0740.4 5 ;,$ •) J 47 1J C011r. t(tlAL 2!oO,G") l1.117.0JO ~o. io :Ju 
0750.1 5 ~ 1l7 6JA IG toMI!kC!AL 17t.,t::J 1S .. 9!t9 .. 000 h).4<.HJ 
07b0.9 5 J 13J o O ltJ CO~Ili'(C{Al. , ..... , ('.) 21.334.0~C 30.4-JO 
0770.<1 s d 15 d 4"1A!:-4'illl 1G CO."'t.i<tiAL ~~Q,C,J 2:í.c.•J1 .. 0UO $1).400 
0700.3 s c J 2 )Elt! 10 COMitCCl-'1.. ( ;)U,CJ 17.c,.1la00Ü 30.4JO 
OHO.O ; .:: d" S1:;52 I" C O rir. HC IAL 3~t.,:!4 2:c.'377 .. oo.o W.4JU 
oaoo.1 5 ' 11 2 ~A24t.l.:OA 10 (; 01'\( I! C lA L -~.:C,l~J ~.5- • .,H.t.h.HJ ~U.4',jU 
0810.9 5 c 16 5;1(50.\ 1.: Cilí1Er<CU.L bli,uJ 15.327.0;)0 J0.4JO 
0820 .. 6 ; c 21 2 J ':;. ' ' 10 COHEKCl~L 1,:.0,1-l.IJ 15.JZ7.'0"0 "JO. 4<>'0 
U830.3 5 c 22 4<Jl49 lu L0Mt.-(C1JI.L 1 :.o, o ... 15.J27.000 30.4 JÜ 
OB40.ú ; c 2o 4~ E 4o 10 CllfH:.I(C!At.. :H),OJ 1 .. ~>2~.00-V 3C.4JO 
0850.8 5 C JG ,a liJ .;OHt t<·CIAL -w.,.c.J 9 .. .s..u .• ooo :So.HH) 
U8o0.5 5 c !9 H 10 COI'I.I:.ti.C!AL ;O,üJ Y .. !-28.CUO 'i0 .. 4JU 
0870.< 5 c 4l:· '"' 10 COI'\tltCIAL LoO,CiJ 9.;í2~.ooo 30.4Jt) 
OddO.I) s c 41 4 1 1 J CO.MtRClAL -:~O,OJ 9.!i2S.U00 l0.4JO 
0890.7 5 c 41 1.Jt19 lO .:OMt~C!Ai. 1 !fi), ~o,) 15.327.0,]0 30.4U-ú 
0900.b 5 c t.t: t.i 1C COMi.R.CtAL. óO,uJ 9.52(...0JC 30.4D·o 
0910.5 5 c 43 4 3't.~4 10 L011t.RClAL 1'o0,GO 15 ... n'l.OOO }O.~~;..Jü 
0930.0 s c 47 4'7 lu COMt~C!Ji.l. ,,[J,Cl) 9.5~l::.Oll0 10.4JO 
09.;0.7 5 c 49 1 !)[ 17 1C CdMi KC IAL 1.:~o,cu 1S.3i!7.0JO 30.-4-Jll 
0950.4 5 r; 00 17~ 38 10 COMt.HC!..~L l,c,oo 1 s .327 .ooo 30.4).)J 
09a0.1 5 C· 74 35.06 lo ·:OM.f.R.CI.Al 1iJC.,O:) 15.327.uOO 50.400 
0970.9 ; C tiO 3HH. 10 CÔMt.RC !.Al. S:.!o,co 35.212-0·lO 3ú.4JO 
09.0.6 5 c 33 I )A15 1'J CO:'\éRCl.AL lt::IO,QJ 1s.oo;.ooo 30.400 
0990.3 5 c 11 o 31t32 1ú COMI:.fH.Ul. 1 ::tO,JU 15.327.000 l0.4J(J 
1000.6 s c 11 il'! 27c28 10 COMERCIAl. 1oo,au 17 .bB.OOO 30.4"JO 
1010.3 5 c HS õA'9 1C t:.O~E KClA~o. ~t -,o,c.> 43 .a1.oJo J0.4GO 
1020.0 5 c 16 3 4::.5 10 C:O.H ~C IAL 1iJO,tlQ 1 s.3l7 .oJo 30.4úb 
1030 •• s C 1 Od 2:JA~2'1 1(J ~Q-Mt.HCUL 1:/o,co 15.J27.(JJ0 JG.-4JV 
1040.5 5 c 1c. '} 2Af:.3 1~ ~0/'lt:A.CIAL 1.:aO,uJ 15.327.(JQC J0.4JO 
1050.< 5 c 173 1C2 10 C:OME.tCU.L 2.J-O,CO 17.613.000 30.400 
10oo.c 5 o 25Elb lu Cl.lMbtC !A.L 2:ai314,JO 11!! .. 9j?.ooc 3~ .. 000 
1070"7 • A 16 l3U4 10 COME·r<C UI. .$5i!_,(it) 12oâ73.000 . J0.400 
10tlO.it 6 A 50 15f16 1,; COMI: ~C H. L 440,t;í) :19.i!17aQJO ;o.;Jo 
~ """ 1 • A :s1 12Aê1ZH 10 COMf:-rtC IA. L HO,cJ 114.H5.0JO J0.4JO 
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CIDADE: 01-BRA,lLlA •NtXO DA LLl NU~éRO OE OE J>E 19!10 PAGI~A : . 70 
ZOMA _: l-SUL PAUTA DE VALORES ~tNA!S ~O~ T~RREhOS é ~OlFICACOES 00 DISTAtTO EMtSSAO: 23110/,u 
SETOR : 07-SCJSUL Fí~fRAL, ~~RA lNClD~NttA'OO. IPTil1 ~O iXEftClCIO DE 1~91. ... il'o NC.2~ HO.:>ltA : H:13:l• 

"-R.;A 00 ~ALOR 30 VALOR uO 
NUM OV liOUA1HI.AS CONJ/ólOCOS L•JlES CC.D rlATURi.ZA Hii.Ht~O Tt:A:RI!t40 ~? COHOT ----- -------------- ------------ ---------------- -- ------------ ---------- .................................. --------
1\oo.< o A 110 17AE17~ 1" COI'!f:RClAl J60,CJ 114.$45.0(10 lO. 'I"JU 
111 o. o o A 11 J 1JC1! 10 co:uii:CIAL .:4o,r,o 64.<11.qOo !0.400 
1H0.7 o A 1i? 4 1 d 1il COMERCIAL 120,(:0 1~.5~~.0-JO 30.400 
1150.4 • A 130 19 1(1 COMl~CUL 1,!Q,iji) l>.lol.OOO l0.4~\l 
1140.1 o A 't3o 21lE21 1õ COJotf~CIAL l40, Oü CJ4.Z11.0.)0 J0.4JO 
11so;9 • A 141 6A9 10 "COI'If:il.ClAL 4~0,ü"i1 1:n.1n.ooo 30.4JC 
1160 .. 6 • .\ 157 2A5 10 COM.l:RCh.L .t. .so, G·J 102.117.000 lG.4JO 
1170.3 o A 172 1 1 O, COI1fRC.HL 5~)o,2S 109.3.\7.000 30.4J.o 
11.-o.o • ;.. 194 221:.~~ 1J'. C<l'nii.tl.tlJl.L 240,co 61.211.000 30.400: 
1Bo.e b A 2Có HEl5 1C C011l:.J{ClJ\L 2i,Q,QJ vit.211.0Ílú 3l). 4Ji.JI 
1200.9 o A 24J 2:..Alti 10, C0t1~RCU.L 551,25 '117 .23&.000 30.~-:l\.1 
1210.6 7 A A 1 ~. CENT<O COM l:i:Otlo,co 97C.011.000 3o.OUO: 
1220.3 d ' a 1l CENTJtC tUM. (1.coo,c.o- Y7Co011oCJ0 l~.OJ.J 
1HO.Q 9 A c 1< Ct.:-ti itO 'ON :J.OOO,Qi) Y70.ú11.000 Jij. Ú'J(I 
1240.1J TOPA~ L•s 70 JI:A JOti".Us 16,$0 1 •. H4.0~0 :S0.4_tH, 
1HO.S TOOAS L.S I 70 JCA JOR~AH 9;GJ. 1.242.000 J0.4JC 
1lo0.2 fOliA :i 11.\f.ôCf. o,e FLOAI!S 7ü uCA JORNA-l;; 14,)a ~2d.OO\l 19. OJO 
1270.1; tJOAS élANCA D~ fLllk~S 70 JCA JOR~o\B ltl,C7 1.ü64.0,00 19.0JO 
12dO.? lO~:o;.,r, SA«lT • PIJuLHJ lO .JCA. JO~hAis ?.4, 1 iJ 1.2.-.2.000 19.000 
12;10. 4 TOCAS CAY <>o r\JRCA ê LlJ2. t.2,CJ >.107.000 19.0-.iú 
2000.1 
<010.9 TOLJA.!i WALOR 112 CQ,'iSTkUC:.I\C SALA )I 1,0\1 
lOlO.o LOJA X 2,0.; 
2030.3 C..ARAG.E."" X Q,51J 
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ZONA • : Z•SUL 
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QUADRAS ----... ---------

0010.8 10lA110 
0010.5 111A116 
00.30 .. 2 Z01AZ08 
0040.0 Zil9AZ10 
0050.7 ló1A309 
0060.4 l10<311 
0070.1 31ZA315 
00d0.9 402A409 
0090.6 410A415 
01ol0.7 1~1•110 
0110.4 111A11o 
01l0.1 l01A20• 
0110.9 Z09A216 
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ANé~O DA LEl NU~EkO Ot DE Ol 1 '19J 
PAUTA bç VALO~ES ~fHAIS OOS TERRE~OS ~ EDiflCACaEi 90 ~ISTRlTJ 
f~UEKAL' PA~A lNCIO~HClA ~O lPTU, NO ~XERClClO ~E 1y91. - Er. NLZ• 

ARfA Ci:l 

COtiJ/BLOCOS LVTêS COO NATIJR.flA TtAR f!,J 

-----.. ------- ---------------- --
__________ ..,_ ____ ............. --

TODOS l:lLOS 11 C OH LOCAL 35,0il 

TOOCS T\:lôOS 11 COM LOCAL Js,on 
TOOCS TODOS 11 CVM LOCAL 3j,ÇQ 

TOJOS TOO OS 11 COM tOCAI.. ]),Gü 

TOOOS TODO~ 11 COM LOCAL .ss,dO 
TO!>CS TOO OS 11 COM LOCAL 3s .. o·a 
TOOOS TODOS 11 COP\ LOCAL 3S,C.il 

rooos f;)I)QS 11 (;Q,'4 LOCAL 5S,CJ 

TOt)O~ TOUOS 11 · COM LOCAL J:i,GO 
RUV 70 I(E$lAU!tA!IITiS "32Q,Q,) 

RUV 7b tU:. ST AURANT C~ 32Q,CJ 
RUV To !lE!iTA.Uioi.AiiTE.i 3.?0,00 

RUV 7b ~ttSTAUUNlES 31Q,C) 

PAGINA ' 71 
liKlSSAO•· 23/1000 
hORA I 18:13:3~ 

VALOR DO VALOR 00 
TERRENO MZ COHST 

4.736.000 
1.473.000 
4.736.000 
3.473.000 
5.999.000 
s.999o000 
4.105.000 
3.473.000 
2.999.000 
9. 31 s .ao o 
6.947.000 
9.315.006 
•• 947.000 

sz.ooo 
Z4.MO 
12.000 
Z4.0j0 
40.000 
40.0JO 
za.oJo 
24.0JO 
zo.ooo 
J2,0JO 
24.00~ 
H.ooo· 
Z4.Q,JO 

-



..-·--

72 
ClOAPf: 01•SdASlLIA ANEXO bA ~El HUH!~O .. .. •• 1990 PAGINA I 7Z ZONA : 2-StJL 
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CAV bO fORCA ~ llJ2 .so,oo 1.009.00b 10.000 
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SETOR : 11-SCIISUL 

NUf'l 1)'4 

0010.& 
oozo.s 

~hJAPilAS -------------

73 
AoiLXO ~A LE.l Hli/'\ERO Oé. Df Dl 199U 
PAIJTA: bi. V'ALOtlê:;i VENAU DOS Ti!ll.it.I:.NOS E EtrlfiC"'C;)E.:(bO ohtRll:l 
fé;IH:ti..\L.I PAitA INClbt:~C.lA 00 IPT~ HO E.XE~CICIO Ol:. 1991.. .. E.l'l hClt 

Co:U/t..LOCo~ --------------
LIHr::; 
-------------~~-
TOUil.l•iG CL1J:3 
M:J::iEU 

COO riATl.nUl.A 

------------
)1 C.l...Ub.t.!,. 
4\l CULTURAl 

Ailé.A DJ 
tt.aR:;~a -----------

10.0;'}1),CU 
~ .. ooo,co 

0-~·:::z:::.i:=;~-·· ' " :..; 

PA~l~\ t 1~ 
E~ISSAO: 2l/10/90 
~ORA : IB:Il:ló 

V~LOK 00 ~ALO~ 00 
T~RaLNO M2 CO~~l 

------~------- --------lllt.s1o.ooo 
134.322.000 

2S.O'J0 
2S.OUO 
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ClGA~E: 01-SRASlLlA AN~XO DA LEI NUMERO D• OE DC 1190 PAul NA 7• 
lO MA : 2:-SUi. PA.UTA D'E VAI..CI(ES V!1lAL~ O>JS Tilh$l.UOS fi é:(HflC.'\t'OéS i>V l>ISTRlTO <»ISSAO 1l/1~/y,J 
SéTOR : ij-S~I~UL FiOl~At, ~ARA l~CIGc~&lA DO lPlU, NO EXiRClGia ~~ 1~,1. ... J:lo', N(:U HORA 1&:13:.Sot 

-'.lb:~JI. DO VALO.~ 00 VALOR ,h) 
HUrf ,I)~ QUA(.lllAS C.O,•JJIUl..OCD:i L;)T.!!S l.OD ~AYUKEZA fEl<RCt-.11 Ttf\iU.NO '>~l CJr4;.T ---- ------------- ________ ... _____ 

---------------- -- ......... _ ... _______ 
------------ -------------- --·-----0010.8 A-J J Uh r o.; EH.T1 10 t:Ot1t;tC1AL ;:. lh5, G:J 191.909.0./0 5ti.O.JO 

0010â J Tl 48 HAl!tO en,c,l 47.H7.üJO JO .. .~tU.ü 
0030.2 c T5 40 TE A TitO 9-JO,QO 51.024.000 30•4JO 
UOttO.G , E:5 10 COME:-!.CIAL 1.03B,OG H2.1?7.000 )tL,OiJO 
•0050.7 • T7 AfLAhTli>A '" HAlllO 2.o>o,co 1Jo.4JZ.OOú 30.4JO 
OOo0 .. 4 f-13 JldhlS EIET9 10 CU ~<R C lA L 1.74D,Dil 17!i.S:50.00J ~b.OJU 
0070.1 " E1 Vét'-.ANÇ .. II 1ú t:OMt:.l(c.tA:.. 9-lO,CJ 7e.9a4.oJo 30.4ú.J 
OOo0.9 I-~ JlJNfO:) t~ET4 Tf.AT~O .;u r E ,,;r .o~ o 2.27C1,C;) 12.'<lC.OOü ~0.4 .)0 
0090.6 l r, M1G t~Jdl IA 4b rt. AT ao 1.0·/I,QO ~,.Bo.ooo lO. 4JO 
"01J0.7 M T.i ViN.A.~t '" 43 (L AT riO 1 .. 0'11 ,Qi) )4.10Q .. (;~JO 3.0.4.10 
0110.4 ,, TIO ACRJPVL l't-~ I"EATKO ua,cJ S6.:nt-.o~o ld. OJO 
01~0.1 o >< 'Jf.t'IA.NC•'JI 10 CO~bi.C!AL 9~o,cu 7& .. 9J-4.01.),Q jQ. 4J.O 
01J0.9 - ? u 'vCt..Al~C .. Ili 10 CO EKCU.L 771,C.l ~o.104.U-JO l0.4JtJ" 
0140.6 •l f4 Véf,.A~c.rv 10 COI'I.EitC lA L 1.QjJ;00 iS:S.ot!16 .. 0_{}0 30.4.)0 
0150.} " i:,t, YtfiAtiC. '.J 1u Cl.ll'\tltClAt. 71t, Cü ãfJ .. 1.J4.0I),D 30.4-JI) 
0200.} 
0210.0 TODAS VALOR Hl_ C.ON::iTRi.H.AC SAl. A x 1 ,o a 
02JQ.5 i;.Att.\úi:M ;< 0,50 

1. ,, ••• • •• •• !iii••·''~II•Nlll"liil"'~iilíQw!W .. I1~1f·l11' •rtrttllt11' •• '&f.fflfZ'It'ft . 
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C.lilAD! U1-8iLUIL[A ANEXO ~~ Lfl NU~f~O DE ., Di: 1 'l'f>J f'AlilNA. : 75 
lO~A Z-SUl PhUfA O~. VALCRES ~friA IS· OOS ~~~~l~OS E EOlFICAt06~ 00 DlSTRllU b~ljSAO: ll/1J/i0 
SErOk 14-SE.P/SUL fHEHill., . .>ARA .INClOEN.CIA 00 lPTlJ, "ND EXEii:ClClv OE:: 19:/1 .. .. 'EI'- NC!~ t10RA : 1~:13;}4 

ARZA OJ VALO!{ 1>0 VALO~ oo-
"UM OV c;uADttAS CO/iJ I bLrJ C O 3 LJléS CC..D l'lA.TLRU/1. Tl.:tlRd,.) rtR~E)iO M2 CJNH 

---- -------------- -------------- ---------------- -- ................................ ............................ -------------- --------
0010.8 7rJUE.NA A O ;, LIT ll PtltH.lC'A b.t.::w,o~;~ <.'i.iJJt:.OtlC.. ~O .. OJu 
30l0.5. 701./ CNA c o5 t.!T!l PIJ:lLlC.A o .. t.4.2,15 ... 9 .. ~;!:2";,000 20.ooo 
ol030.2 703/E:~A A u5 lJTlL PJliLlCA 7.1.!0,(:0 94.C69.COO 2:0.0JO 
0040.0 7ú~IE.!d• b t tl E ., liTIL PLIDLlCA 7 .. 1')ll,C.~ 9>oZ74.COu lO.üJü 

ooso.7 70.4/f.t~A A t:1 C JlJNfOS b~ <JTlL PJdLlCA 1 ;.. 7'J(l,Q'J 1 !.7 .. .:!?7.000 20.00u 
00o0.4 70·4/ENA o o5 uTIL PUbLlCk 5 .. 6.:.0.,0.~ dQ.o91.000 2:0.0:.~t'r 

0070.1 71Jitlf.N'fo. c ., l.IHL PllbLICA. YJO.,c:.'l 2~.0~9.030 JO.OüCr 
0030.9 705/90> A U C ., uTIL PllJJL!CA ;a .. 201), rJ>) 52. :1Jo. o ao zo~o.w 

0090.6 106/90o Á ,, Ulll f'..Si:ili~A 1. 2.0(1,0\l H.no.Ooíl 2U .. Oo'o) 

0100.7 r..J6·1~Uo d C wJNTGS .;,5 UllL PUbl.IC.A t..OIQÚ,C:) 35.22l:I.OJO 2.0'.0Ji) 

0110.4 ?Uéf>tJo o o5 Jt IL f'iJbL H.~A. 1.oúú,OIJ n.540.ooo lO ... OUO 
0120.1 7011907 A u C o5 rJfll PtJúLlCA 94ll,ÍJ) l4 oL>1• Ú•UO w.ooo 
0130.9 707 NiJ7 " ,; 'JT1L P~fllJ:C-' 4 .. 0ll,GJ ·>l.OlO.O,JO 2Q.Guo 
0140.0 7071907 ~ o,; >JfiL fl~LLlCA.' 4. 9 .'/Q,l:,j 73 .. MJ6 .. oJ:o lU.OJ~ 

01>0.3 707/tJU7 • "' UTIL PUbt.lCI\, ·:.. t. Q,i,;, (r v 57.1S8 .. 0iJO 20.0J;; 
\1160.,0 70.,907 A ., UTIL PúüLlC'A! s.c!)a,oo 1J3.4l6 .• 000 lO. ú,)ll 

o11o.a 7u6/9v7 " ,:,5 úT !L f'Ü~Ll(.A tr.S~O,úú Jf.30t~.OJO IO.OJO 
Oh0.5 700/Y;J7 c o> JT 1l PU6L1c A., 5.7 l·O,(nJ ó1.9iH. 000 lO.O.JO 
OHO.l 70.,907 " 

., ,JTIL PUBLICA 4.00.0,:;.0; ~2..624.000 i!CJ.OJ\.1 
OlOO.i 7U\I'l09 h b o> UllL Pt.lbt..ltA' '1.9oti,cú 73o157o0il0, 20 .. 0Uú 

021o.a 7UI/Y09 c t> ~ o5 UTIL PJt!l!CA 960,CJ l4 .lO•.OJO ,O,.O·JC 

02.20.~ 7il\//%Y ' ,..l!i JtlL Pt.H:H.HA 1 ... t.l}O, ;;J .Jl.HC.OOO .10 .• 0;.)0 
0230.5 71Ci>1G A v) i.JTLL PUt.Ll'A 16.COO,iíJ 1.,:,3.40!!.000 20. OJO 
Jh0o2 71G/91C b c li a5 f.Jt XL PU1:1L1 CA ,!.8J0,(h} ~t7.L.!O .. O:l0 ..!O.oou 
OhO.C ?111911 • o c à~ .n 1l i'Uulu.: .. ~. 30Q,{,fj 47.c.·:=.:l.Ol)Q ~D.OllU 

02o0.7 71.U'i12 ' " c .:.S l1Tll 1-'IJüLHA: 7.b5o,46 101.!i1í!.O(JO ~C.Ot.ltJ 

0270.4 71V'i12 ' os UTtl PduLlCA ).fl42, :n 2•5.071.000 20.CJO 
Old0.1 71<1912 t f G .~ Jrll Púol!CA Soó,t;1 lt•é ·d.OOO 20.0JO 
02i0.9 71.3/913 A U oS tJT (L PU~.>Ll CA t. .. ~oo,oo Je .OoJ.OOO ~O.O.Ji.l 

0300.0 713/913 c os •JTtL 1-'clcil..lCA 1.:~, Q • .) 5.752.000 20.0JO 
0310.7 713/YB O E f o5 llTIL PJlfl.l!.:A 3 .. .lJo_,c.i 52,33<.0JO zu.OOI) 
Oll0.4 713/Y1l 

" H 
o5 oJfll f'UPUCI\ .: .. s.to,cJ 44o3d2.000 .W.OJJ 

; 03l0.1 714/914 A .s UT.tl t'UHLlCio. l .. oilo,oo lt9.9S6.000 ~0.0\JO 

1 03-~t-0.9 714/St11t t: C JUNTOS. o5 Ul.tl Pt.J6LlCA e. .. .t.oo,cu d8.711.0ilQ lO.OilO 
il350.ó 7141914 D i F {)~ 'Jl 1L f'UiH .. II:A , 3.z.:w_,cj s~.::...st..OOO 20.ouo 
·o3oO.l 71$/~1) ;. '3 J.IJhTCS .s UTll httll..l.tA. 4.7·~s,uo 72 • .SB9 .. 000 zo.oou 
0370.0 715/915 t o5 JttL PUcLICA ..:. .. c:oo,co .=!~t.731.,COO ld.OJO 

,03d0 .. 8 1iJiiiY:JiJ o. v OÚ fuacA. e L~l ~Q,(;4 7.!9.C.Oú 10.Q(;J 
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CIDADE 01•BUSILIA AN~XO ~A LEI NU"ERO PI: ;, Uf 1/9J 'P.A~ lN A 7o 
LONA Z-SUL PAUTA O~ V~LORES ~~hAtS OJS TikKEN~S E é~tflCACOEJ oD ~lSTRlTO EIHSSAC 23110/~ú 
SHO'A l5•Sf/ SUL .ftOERAL,. $JARA 1NC1D€HCIA ti,O lPTU, t-.0 E.XERCiclil \>E 1"191 .. - EM NCl:io H-lR.\ 18:13:34 

Ak-cA t:O ~ALO~ PO VALOit ;>O 
NUH PV QU.40RA:i tONJ ltn.OCO:i LOTGS COP :lA!U~HA T.t~iRHO TE.KUIIO M2 COtiH ----- ------------- -------------- ---------------- -- .................................. ................................ -------------- ~--------ao1o.a su~- O:HliAIXAi>AS SDL 
0020.5 
ooJo.z 1 (A) o; l:/'I~AlXAD.iS .so.ouc,ca .;;s.IJJC.O·Ju Z6.Cr...:O 
0040.0 1·A (6) •l d!dAIXAt.x.:t lO.OJO,cu 14.õ~O.O:l0 !ó .. O:JO 
00S0.7 A (C J ~3 t;/'idAlXAtl~~ ls.oso,oo l> .500.000 2o.OJO 
.0060.4 Q 1:11.}1 2 (O) bl LMaAUAOitS H .500,00 54.7;C.OOO 26.0J\} 
0070.1 3 (<) al C MiA Lx.A DA.~ n.soo,cr; 47.450.000 ~6. OVJ 
0080.9 J-A C F l ol HtdAlXAU.oi.S 17.5\JO..,OD l5.~30.úi)ü ~t..OJU 0090.6 4A7 (li/ J) o3 .::MP/IlXJ\0.\~ H.o~o,ou H.5JO.OOO l6.0JO 0100.7 8 (K l ól ti'I~A.IX·Ao~r.:. n.soo,oo 40.150.0~0 !6.01lQ "0110.4 
01 Z0.1 Q 1;1()5 9 A 1 o (A I rt) b3 d'.tJAlX.ADAS d~.OQ.O,O.J .ló .. ~ou .. oon ~,..,.ü:JI) 
01l0.9 Q 805 17A24 (A/kl óJ ::MJA~XAD,\S l5.00lu0J Jo.soo.oao ló .. OUO 0140.6 Q BJ7 2SA30 (A/fl .\J eMtSAIX.\OA..i ...:s .. ouo ... c-o lo .. so·o .. c.n>O lo.OJO 0150.3 l.l 1109 31Aldt:4S (A/H..,l) bl .::.MBAlX~tiA::i ~s .. ouo.~cn }o .~oo. o~lo 2o. OJO 
01oo.o Q d11 3 YA~It (A/fl ., i.f',u.\lXA.!IAS l~ .. ooo,o:J H.soo.o:J~ 26 .. 0.)0 0170 •• •BB 4oA54 ... 5o.I:57(A/h) >l t.HJAH:~LIAS ~5. OO'O,t.:;tJ so.:>ao .. ooa lJ.OJü ofao., ~ b15 SJAo4 (A/ f) ;J ~M~AlXAI)A:) -~~ .. oou ... ctJ ló.SOO.OJO 2ó. OJC 
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ClDAO.E J1-&:JRA$1LlA. A~EXG DA Lll NUMfRO "' Ol D.: f·NQ ~AGI•A .: n 
ZONA l-SUL PAUTA OE VALO~~S ~ENAlS DOS TEM~EN~S ~ ~blftC~CQlj DO O!STMlll !MISSAO: 21/10/10 
SHOR 2:2:-SrtCIAOISUL F~~~kAL, PARA lNCIOE~ClA DO lPTU1 h~ ~X€RCIClO uL 1ti1. .. tl'l NCH HOH I 18:1S:H . 

"-H.\ to VALOR DO VALOit IJO 
NUH DV QUAI>ftAb CONJ/bt.OCO) LUT tS COD NATURtZI\ HRtl.fNO TER~E:'f0 ,"'l COH.H ------ ----------·--- -------------- ----~----------- -- ------------ ------------- -------------- ................. 
0010.b :iriC AO:i 1 TOD~S 04 :ttS COLi" TI .JA ~t-O.O'tó,C<J 120.DJO,OJO Z2.8d0 
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07Zo.o C•! 04 Ri:S COLHlYA ~.1)2,00 15/..!.)00.000 '2.4.7Ll0 
07J0.7 LI~G-n-K J4 .HS cou::rrvp. 9!íl.t<iõ 1.&o.32o.ooo 24.7Jú 
0740·4 J ~.j .HS CCU.J:fiVJ\ I 1.c:,7,a~ 17o.400.DOO l4o]Oil 
0750.1 TO!>C;)-üAAA.it:-1- Jcl ..i~tl.Aüf.M O;(l.) - 13.0Jú 
0755.2 
07o0.9 s~s .lU5 A o.- .U:S COl.ifiVA 7tló.~7;J 119oô·•O.OJ.O 2;.4\JO 
0170.<1 J J4 ;<t.S CO!..Efi·..t~ oY4,a;i 1ue.ooc.ooc B.4ü0 
07oO.l c {}., .HS COl.riTIVA 721.~7:J 13C.aou.ooc ll. 4JO 
0790o0 , il.r. .H~ tOl.t.HVA tl?.ó,1 .. 14~ •• ao.o~ü 23.400 
oano.1 ..:-.:,-r 'J• ~~t.:i COLf:fZV" 73,g .... 32 131.040. ou o 13.4JO 
Ü8lOo6 F J• HS coLE. Ti. VA 791,84 ll~·••c.ooo B.4Jú 
0830.3 " J• lH.S COU.Tli/A 714,~~ 1SO.OiiC.OJO lJ.4JO 
0•40.0 J J• :H.:~ tOl.t:Tl''IIA c..i9,cJ 14~.,;o.ooo 23o4JQ 
Ü(Ht\ .9 < 04 HS CO\.L.H\IA ~n.co 14l.SóC.aJü ll .. 4J.J 
0850ob l OilO.::i-~A rtA.a M- Ob .iAI{Ao..ii.M o ... co - u.o:JCJ 
o~~s.9 
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ClOADE: 01•SAASILlA AN(XO D~ L~I NUME~O •• bE •>í 11>\l ·PAd.l~-' : ;z 
ZOHA : z-•u~ PAUTA ~ci YALO~SS WE~A!S DOS T~RRENOS E'~O!fiCACDi3 00 biStRtla E~lSSAC: l3/10/~0 
S.E.rOa : ~3-SHC/SUL f~~~MAL, ~Ai~ I~ClD~htiA ~ú IPTU1 N~ EXthC1C1~ OE 1991. - él" tiC'l:. HJr...Z<\ ' 18:1J:J4 

Md:.~ D!l \IAL<l:l l>C IJA\.0~ VO 
NUM. D\1 i.II.L'o..JRAS C.ON.I/t:LCCO;) LJT~S CCli.l 'lAllHl:HJi. rt:HlEhO Tl:iUE:-;0 1'12 C. JtdT ---- -------------- -------------- ---------------- -- ------------

__________ ,.._ -------------... ------.--
08o0.5 s~~~~ c!üt: A-d-L "' .H:.s cou:n v ~r. 1 .. 0o7 ,G!J 17~"40U.O.JO n.4JO 
0870.< .::-F-1 <)4 .H;S Cbl.fHV'A ~J2,0~J 1 H .:,;OO.OJO lJ .4JU 
oa&o.o ;.o-G-ri""K <); :<t:s cou.nvA ?:H,t:~ 1o6 •. Ho.ooo ,::3. 4 ~u 
08'10.7 J ,J4 CtS tVLt.H!J~ 1 .. (.67,(;,) 17t..400.0QU L3.4Jt 
o9oa.a TODO.:i-l.iA>u,;E'I- Uo -aitR;....,t.t\ u, iw - 13. O"ú 
090>.9 
0910.~ S\lS lU7 ;:..-u-!':. "' .ttS t:GU:HõJA 1.Ut0,ú'f 176 • .:.Jtl.OJO n.4.}u 
09l0.2 C-D '..J4 ll.t.S tCU'flYit 1 .. Jt./'),].l 214 ... i:!:J,O.OJ'O Z3.4,jO 
J9j0.0 é "' l{l::S CliLtHVA .t.o:J4,57 úJ1.2:-10.0J'(J 23.~.)ú 
0900.7 I ~·Jt !{t S COLH !VA 1.306,12 204 .60C,O<lO n.,Jc 
09>0. 4 ... -rl- r-J "' .te:~ í.Dl.tt.::.VA 4'.J4, J.v 1 JZ. no. OJO ~J.4UtJ 

ú9o0.1 TOJJ(iS-[;.q,t.:;.t;,"'- Ub ;iARA...~t:M o,c;)l - 1-}.f):)Ü 

09c.5 .. .2 
0970. ~ s .. s .ZDc ;\-a-c-F 04 ltt;$ i.tlli:llYA 1 .. 061,üô 15o.7IO.Oc10 l3.4JU, 
ll9ao.o c-r-r.<: u• ;{'f.S ç_QLt:Jh'A r, 05~ ,C!.} 147.G<tO.OllO 23.~tJO 
09~D.J J-.::&-n :J; .<éS COLe. fl tJA 902,.:JJ, 1J7.i20 .. oaa B.~tJU 
lOtJO .. o ruvu :.-..,A.~x..:.L',_ ,. ~A1IAGEI'l Q.,úJ - 1J.,lJUll 
1ao~.7 
10!0.3 s~~ 2J'1 .. , J; .tE$ COU Th'A 9J7131 H a .3~0 .. 0·10 -!.:\ .. ou 
1020.0 ,-c J4 ·1tS COLt.ClV'A 1 .. (;671flJ I56.720.MO lJ.~UU 
10lO.• t.-f J4 jiES cOL.t.TlVA Y"Jtl,b h~.>"a.oon .D.4Jú 
10.0.5 \1-H:- t""J J4 .{ES COLtilVA 9DL,bU 137 .,::)LQ .. O.lD l1 .. 4 jJ 

1050.2 < J• .tES CC\.lliV,r\ 9;]::! ,l;,l tO.di~O,.OJ(J 23 .. lt·JU 
Jooa.a TOVC ;-iiA«A~jE ~1~ Ju .iArtA.Gb"f o,. c.; - 1J.Q-Jü 
104~.0 
1070.7 S"oiS 21U "'-:S-J a, .~ts tVLt. nv)o. 1.(,.;],(1,~ 13(.. .. 7.!C.,O·t)O 22.1;,ü 
10!$0.4 c-F-u-I "' ;IES COli;H VA oyt)'út:J 13?.$~<l.O·JC a.1~u 
109'0 .. 1 ~-i-H- . ..: J' d:E.) LOI.t.ll!JA 'JJ2, é I 147 .. 640,.Gtlú: .?Z.1.JCí 
11-\)0.2 TU v C,- uAi<A.l E,•J- C o tiARAii~('( o,uo 147 .. 6-+o.o~·jo 13.0JO 
11 os .3 
1110.0 s ., 211 ;..-d-C-.rt: il4 .ttS COlf.liVA t.Oõ7,o:. 1 So .. 720 .. O .:lO a.Hfu 
11 ~o. i' f-íj u4 .u·s C OLé fi. liA 'la.!, e.J 137 .. :.2a.avo 22.1.)0 
11l0.4 e-t 04 aES COLL Tl'IA I)':J;2, t:;s 1 +~t? .• 2t.O,.OOO a.Ho 
1140.1 J•K J4 HS (:OL.tllVA 1.oo7,u2 1 Só.na.aoo 22.1-JO 
1150.9 1' c:>o s-.;A rtAtit:,'l- Oó taAijAú€11· u,co -< 1l.Oou 
~1us.o 

1140 •• ' S "oiS 21l A-o:.~-L-J Q4 .tlS. CC4Lt1\IA. 1.o~7,cJ 1So.72ú.OOO .!2 .. HiU 
1110.3 C-'F- I :" rU:.S COi..ttiVA 9Ú~ICQ 1 1l7 .520.000 ~ t!.1 JO 
1140.0 ú-..,-H-1( u.:. .H.S COLcTl\IA 982,. 6 j 1-t7.od~tC.OOO l2.1'Jü 
1190.8 r ovo ;-:;x .-1A ..~ E.'f- O o tiA..tA..,t<'f o,oo - B .. trJU' 
1195.9 
1200.9 sw~ .213 A-1-::i •4 .U.$ t;Ot.HlV(!. '/.)[,OU 1.47.&;o. o.Ja 12.1•)0 
12.10.6 J-c-o <i4 .~êS COU:TlVA 1 ,OH ,t;ü 1 ,.. 720.000 22:.1 JU 
1UO.J E.-n-J-t. J4 RfS COLtTlVA ffoz, aa 1l7.szo.oaa a .. 1ao 
12)0.b f ~- H:s tOLf:Tl\IA. 1.06!t~76 1>o.240.000 22.1 úll 
1240 •• i ODC.J-;jA ·~A·~ t.'l- uu uARAil.êM o,o.~ - 1J.OJU 
12-tS.9 
1250.~ SwS 214 A.-tJ-i-J ü-t ,U:S C0l:.f:11VA 1.0u7,0b 137.040.000 lZ,. h:JJ 

~ 12o0.2 t-o--F-:ã-H,-1-~:: 04 -tU COl.ifltiA y,n,oo 129.3>0.000 22.1 Ju 
1270.<; r u~os-:.. ... lt'A..:.o::M- J4 r<B COLUlVA o,oo - ll.OJU 
H7S.O 

t2"1~1,,úlo:lo-:, \!'·~~ 1230.1 Su:S lt~ A-F-(1-H:z-.r-.<- J4 .'/cs COLt:f1VA 'I J,;?,[)lj ">:>- 1 .,,,~ 

12:90.4 J-c-o 
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ClOAbf: ~1-&~ASILIA AtH.;(O DA LEI NU,'I.ERO •• Dt IH: 19'#0 ,AG[NA : ., 
ZONA : .l-SUL PAUTA tn1 VAl..O,ôi'E:S VE'.'Ml~ DOS l.tltilENOS f ibHHAtOES UO tlHiTRltO EMlSSAO: 23/101~0 
SEfOR : Z3-S~C/SUL f~O~RMl, ?ANA l~C!O,hClA DO lPTU, ~O EXEKClCIO a~ 1iv1. ... 'i:. I" NC L~ HORA : 1dtH:J4 

.\lt\:lt OIJ !JA.t..C;t Db VAt..O~ ~O 
tWtf DV !.iUAVRAS CONJ/bLCCCJ lJT·25 CúU r-tATUKt:lA fE~R~~.j T::~R.Erto :1~ CIJ~-H ---- ___ ,._.., ______ ____ .. _______ --

---------------- -- ------------ ---------- ..................... ____ ................... 
fJI0.2 sws 21.) TOi:IO;i-iiAI{AI.iEM- 03 \iAKAIJti1 o,c) - 1 ~. OJO 
1J15.l 
lllo.o s~s 21 & A-C-o-ri O; ~ES COa-HlV.fl 1 .. o.:.7,o·J 137. o,o. o ao lí! .. 1tJ,J· 
1ll0.7 ..J-F-ii ,); tlt:S COL.l:JlVA 't02,h~l 110.240 • OJU 2:? .. 1Jú 
lHO.• i:.-t-J-'X "' !tt.S COU:TlVA •Jjl,c-7 1Z9.3oO.~oo ~l.1JC 
1350.1 TOI>OS-íiAítA~fd- "" tiMtA~~·"- i],!}.J - 1 ). Q.,Jl) 
1351.0 
13H.a 
1l5l •• 
13o0.9 S..tS lJ2 ~-u-c-o-t-f-.1- 04 .U:S \:OL~ T1"V'A 1.0~.~::í ... 7) IY>.><D.oOO '!o .. uJü 
1370.6 \1 04 i<'ES COLi:.flVA 1 .. (1,l$,B 195 .. 3-óD.DDD lb .. O·JO 
lldO.l .1,-J J• at& COLiTlVA Lo~!..,7.S 1'15 .;,o.ooo ~b .. OJO 
1390.0 rooos-uA t(A.·~E "1~· J6 ~AilAt~~.'' o, c o - l;.OJú 
13-JS.I 
1400.1 S•.S .lJ3 ~o.-c-c-tt-! ú4 .H,;.S COI.tTl,Y/A 9')Z,oü 1JS ... 040.,:JOrC <J.4JO 
1410.9 G-t: 04 ."Ct:S COI..ETIVjh 9 id. ,I)~) 1 ~5 .. 04Q .. OO.O 2 3-~ JIJ 
Hto •• ::.-f o. tCI:~ C.OI..t:fiVK 1.c.~r,oo 116 .OBQ,OOO 23.4JU 
1430.3 J-< 04 :(fS CCLI:TlVA 9J2d•7' 151.040.000 23 .. 4·10 
1440.0 ro&G.i-<IA.~A ..iE11- o e .JAM.AüE:M o,cJ - u. 0,)0 
1441.1 
1450 •• SGIS 3114 ..4.-u-c-u-f-H-J- J4 ~ES l:Oi..HlVX $-J2,o 1 1 ::lt .l<!U.O'f.)iJ 2) .. /j..J(J 

1460.5 :.-..;-{ 
~- us c ou r IYA !dJ!,~·J 1.54 .. -:iJO .. Ot)O 2.l .. 4Jú 

1470.Z ' ü-4 /{(S COLt.T l-VIl. y J ~, l..-J loó.HO.OlC 2j.o+JU 
14dQ.,(J )'(l;)(.ll:j-;.~,4/'1,4.t.•t,~- Uõ üAri.f..i&:!'Í (j,j}J - 13,0.,Jij 
1485.0 
1H0.7 s~s 3i)!l A-J·t-r>-t::·F- ... - i.)of ~l S CGl.i.f'UA .o '",i o,) ; 1-te. .. J.,;O.O~J 23.4Jú 
1500 •• n-I "' ;<l:S tot.U '$.VI• t:J:.,<Jj 1.tte. .a:s"o .. oou 23.-'t.Jú 
1510.5 S~<~S .lOS J-K 04 .H;S COufl\IA 1. C.1 iJI5 r.. 17C.o40.0JO !3.4J(; 
1520.2 l'OilC!,- GA ~AJ E,'\ .. ;)~ o.JIIr. ,1(1.;)1:·'1 Q,.(l·) - ' B.OJü 
1525.3 
\530.0 SIOI~ 3lic ,.-.:.~-C-E-F-1-J- 04 :tt;S COL.l í!iiA 9~2,.:13 1·Jr:.3.w.ooc n .. ~Ju 
1540.7 < •J4 H~ CoLO liJt.. .9 12.1'6 .i u(, .. ·.no.ooc 2L4·Jü 
1550 •• J-!.1-t{ 04 Ké~ Cú~-.LTI\/A 'flJú~J 1 54 .. ~00 '~-ODD 23.4Uú 
lH5.5 TO.)GS ~A~A.iE!1 t,\)d ijArtA.Gf.M Olln~ .., 1 :;.OJU 
155 •• 1 
1570.9 Sr.t:) 3U7 A-.s-,_- I-J "' <tt~ COLC.'fUA ç- :,z,t:.l 154 .. t~ao.ono ll.4 ..JU 
1SIJ.O.,o c cJ~ ttê;, COI..Hl'VJI 1.0.)7,1JJ 17t.-40G .. QOO 23.4;:}\) 
1590.3 v-F-;,i-H-.< . .,, 

t{~S C.OL.t:T~I/11. ~-Jl,OJ 1 ~b. "'5-,ZO.dOCJ· 23.4-.JU 
16ú0 .. 4 r~oc ;)-t:~~A .-<AJ F. ~~- ..-e uA~A..,i::1 J,..:;o - 1l.OJQ 
10Uh5 
1o10.1 :illS 3úd " o. ,l!:S CUI..I-.fliJ;.. ;. • OJ...l,(n) :!.Ho .. 44.).0QJ lUolhJU 
ló.l0 .. 9 - o• 1{~:::; COLdllJA 1· .. ~Ó),.,(;,J 191.5l0 .. 0;)l) 2b.0Jt.i 
1650 .. 6 l "' .tt.~ C0Ld1VA 1·!l'~'i!.U 254.~>0.000 lei.OJJ 
16.0.3 ' o• ,n:.i .:oLi r .:.v" 51d,D'J ·119.520,.000 l.(loO.:Ju 
~o.so.o e-,j J4 A:LS COLt:HVA 1.1l3,6J 2J3.7.o0 .. 0{JO lo.OJU 
16oO.a f a• .<.t:S 'CU:.TI'VA .$1 L), 4J 119.~20.000 lo.O:JO 

1 
1b7o • .> " "' !H:.S COLtfiVA. c~to,co 1--:!.2:.SiiO .. O.)O 2o.OJü 
16b0.2 l J4 dE~ CtJlHIVA i! • .Z46,~tJ 3J6.0QO.OOO U.O':J~ 

1o90.0 lODGS-t,ArtA.,iUl- Ut; t.JArt,A..ib1 ô,·Cil - D.úJO 
1695.0 
1700.C SW:~ jl}9 A-~-C-D-1!-~-J- 04 ,ftES l:OL(TIVA 9;..::!,1)-Ô 1ot .:no.oJ0 l3.4.UO 
1710 •• " "• Ri., COLlflV!i IJ J~ ,t.j 1tu;a320.0.'JO .B.oi.JC 
17l0.5 1 lj.a., 1lf.S COi..H!IIA 1 .. úo7,C$ 176.ó40.o00C .!3. 4JU. 

O i. ,os COLl.TiVA. 9t~.21tn] 1~ó .. :S2Q.Ol10 ~3. 4llü 
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84 
ç;oA,E: J1-~a~SIL1A A~t~O OA LEI NUM~RO ~E OE ~6 119il P~&IHA : ]4 
z.o:,;.. ; l"'11..0.. PAUTA I:IE VALCRCS VHiA:i.S DOS TERRI::NOS f.. 6.'i1IrtC.\C'o·rs 00 t'ltsr!I:Ili t'H3s.\O: í!311J/~J 
~[fO~: lS-~dt/~JL F!~ER~L, PAqA t~CIO~NCI~ 00 lPTU, NO EX,RtltlO ~E 1~91. - ~~ NCZ$ kJP' I 1~113;5~ 

ARê~ DO VALO~ 00 YALOq DO 
-'iU i ~·v Qú,..>RA$ CO~J/~LO~OS L.)TSS CCD N"lUI!.tlA Tl~ll':"'O Tr..J!U.HO "\2 to~·;1 ------ -------------- -------------- ·---------------- -- ------------ ------------ ___________ .. __ --------
1? .. c.c TODOS-511.RAGE:>!- 08 GARAUE"' O,VJ - 13.0JO 
1745.G 
H~0.7 Sõ!:i :S1C A-c-o-é•f•G·H- 04 RES COLHIVA 9-32,b0 166.3ZO.GJO Zl.4J\I 

1
'
1 17.,.;).4 1::1 04 RB COt.fTIVA 902,'3\l 1H.04C.OO·O 2",S.4Jtl 

1761.2 J-K ü4 ~ES COL(TI~A 932,CO 156.3l0.0JO 23.400 
1770.1 TOOOS-GAAA:ii:.H- 08 GARAGEM Q,O'J - 13,.0-JO 
17/s,.z 
17o0.9 S~S 311 A-o 04 ~~S COL~Tl~A 663,49 13C.3~C.OQO 22.100 
Ht0.6 C-D-E-F-G-H-J- 04 i!ES CCt.ErlVA 9J32.,f6 H7.B40,.00~ U.tJ.O 
l,ij\).7 K 04 Rf:l:i COLi.T.LVA 982,G3 fn·.0~0.0\10 2l.1UO 
1J10.4 I 04 RES COLlflVA 991,51 147.840.000 22.1JO 
1320.1 tODCS-GARA.GEtt- 08 G·.-.ttAGHI 0,00 - 13.00'0 
H2.5.2 
BliJ.'i SQS 112 A-C-.E-H , 04 R.ES CCLETilJA 9:12,8!11 137.520.0010 2:2.10·0 
1040.6 a-o-G-1-J-K 04 !{:fS C0l.ET1VI\ ~82,~7 147.840.0~0 22.1\JO 
hSfJ.3 F ·o4 RU ~OLtTlV''A 1 .. 107,8.1 1S1.440.00C ?Z.100 
1-3oO.Q 'TO~CS-HRAGEM- 08 GAilAGttt 0,0:_, - 13.0il0 
1$Q$.1 
1HG.8 SQ$ 313 A-t-J-1( 0' RES COLE.f.IYA 982,~3 147.8~0.000 '2:2.11)0 
HJ0.5 o-H 0.4 i:f:.S CíJL\.ílVA 9tl'2,SIJ 1J7 .. SZC.0.00 U.110 
16JU.l C 04 RE.$ ::OlH1'1A ~.!9,~0 1.fe.$ãC.000 22.1JO 
1nj.J D-E-f 04 RH COU:T1VA 92ó,65 14t.1o)C.O:JO 22.1:10 
HlO.O (i 04 Rt:S COLETi'JA 98Q,9,i) 147.840.000 22.1·)0 
lH:.\.5 TODO'S~G,J,!UGEI'!:- : 08 GA~A&EM Q,QO "' 13.000 
1HS.9 
1H0.5 S~S 314 A.-a-C-D .. E-1-G• o.;· Ri;S COLETlVA 96l,65 147.840.000 2:2.100 
19f.O.z H 04 RES COLETlVA 982,69 147.840.COO 22.100 
1?5U .. G 1-J-,:: 04 !U:S COLetlVA. 9J2,4~ 137.S.!O ... COO 22.1010 
l'to0 .. 7 sa 314 TotlCS-t,;AAA.GEo"'- 08 GARAGf:M Q,CO "' 1"3.000 
19ó5.l\ 
111!J.1t s~s 315 .t,-a-e-J-1( o .. us COl.Ht\IA 902,01 12:0.2J,O.ooo 2o.soo 
1911U.1 C-D-F-tl-1 04 RES: COLfllYA 932,65 t29.ló0.000 20.600 
1990.9 G 04 RE.S COLETIVA 9?5,Z1 132.48·0.000 ZO.ISolO 
l·OJ0 .. 1 TOl.lOS-GAV.GEM- 08 :iARAUEH; Q,GJ - 13.000 
O::JJ) .. ~ 
2:01'0.9 SQS :S1ó A.-a-E-F-I-J 04 RES COt.HtVA 952,00 129.360.000 2:0.800 
l0~0.6 C-D-G-H-K 04 RES COLE.TlVA 902,00 120.240.000 ~0.800 
l030 .. 3 TOOCS-GARA1EM- 08 GARA-JEM Q,QQ - 0.000 
20.H .1 
2:'0l2.o 
20l3. 8 
ZC~O .. S SQS 402 A-3-C-D-E-F-G 04 RES COLEflVA 9SO,OO 6~.080 .. 000 20 .. 8{)0 
2.J70.2. H-I-J-K-L-M-N 04 RE.S COLETlVA 960,CCJ 64.0'10 .. 000 20.500 
z.o.:~o.o o-~-R 04 ~~s couTivA 96Q,oa 64.oac.ooo 2o.sao 
ZOii0.7 p-S-T 04 ~ES COLHIVA 784,0') 56,.890 .. 000 20480·0 
2·1 otJ.a 
(1J5.9 
2110.5 SQS 403 A ll4 RliS COLEtlVA 527,0.0 44'.400.000 20.Bll0 
2120.2 6-C-D-E•f-G-H 04 RE.S COLETIVA 640,Q·J 49.680 .. 000 i!0 .. 8"00 

1 ZtlO.O 1-J-K 04' RES tOLETIVA, 640,CC 49.680 .. 00·0 Z0.800. 

1 
.2h0.7 L-O 04 RES COLETIVA 5Q7,Q·Q 43.680,.00C ZO.BD-1.\ 
2150.4 M-N-P-li-A-S ll4· RES tOUTIVA 640,00 45'.680 .• 000 . 20 . • 80{} 
2:.hO .. t 
2.105.2 

'~''"~""'"'·'~''" .,-. .~ .. ~~ 
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tl~A~~; J1~~~AilLIA A~tXO DA LEI NUMERO " •• DE 1 Y90 PAG l!l!., : 35 
Z.O.tlo. : 2-.;t;L I'AUTA Ot: VAl.OPE$ 'IE"'Ats OOS flll.RE!40S f EHI'lto\(.OH DO 0-tsTRITi> c~lJlAO: 21/1~/10 

~~TO~ } ll-~riC/fJL fl::bLRA.l1 -i'Ail~ l'JCIOfNClA tiO tPriJ, NO txtRClClll Dt 19~1. - r.!<- ~czs H 1P. o\ .: H: 13:.$4 

o\111.\ (li) VALO--I )0 VAi.O~ ·.lO 
'iU.'I ~v QUHIA;AS. CO'iJ/OLCCO~ LOTES COD NATliíttU TE~{(o::~il • 1/iHE'M '42 C?~;iT ............. --------- -------------- ---------------- -- .............................. 

... _________ -------------- ..................... 
~17~~ 'i su 4.)4 A-.;-i-t""T ~· .H::"S COUT;, 'IA 64Q,C.j 49.o~ll.Cl0 ;::o.:;.ao 
2100.6 :s-e 04 RES COi..EflV~ 64\),QJ 4J ••. oo. o-:o 20.>10~ 

21-}b.,S .v-E-1-1-J"'K""!"\•3 04 jtES C.OLLll VA 64i),QD 41.66C.C~O 20.8,.)0 
2137.3 R-S-J 04 !lES tOLEUVA 64Q,CJ 49.67:0.0~0 20.SoJO 
Z1da.1 F-N-P 04 lES COLC:.T lYA s2s.,.a1 41.,~o.ono 2o.a-Jo 
21,.9.C 
2:BO.J s~s 405 A-a-C-!>-e-F-G 04 IUS COLHIV,._ 64Q,i)t) S3.5Zil.,CnO 19.suo 
22J:l.4 • 04 ~êS CC I. i. t! VA 51J7,CJ 41.040."t:JC 19.S\JO 
ZZ10.1 H-t-J-K-L.-N-0 04 itE.S COl.lTlVA 64C,C.) H.520 .. 00.C 19.S·lV 
l2Z0.9 P-W-R-T•"V' 04 RES (:Ot.ET t Y'A 4n,co 4!i .,6\)Q,OlJO 19.500 
2230 .. 6 !11-S-U I 04 R.ES COlE.fl'iA 640,00 2?.040.000 19,Silt0 
Z240.J tooO~ ~AHAGEH 08 ,IQÃ.RA•.tHt a., c o - 10.4::10 
2:HS.4 
;eHihG SQ$ '406 A•;,-c .. o-r-,....H 04 REI COLEH;YA 640100 44 d·4(hj10Q. 1Aa2\)iQ 

.!UO•II I 3~ ~~· CO~lflY~ et4Q,Q)) .u,,66Q. ll!J UoiJO 
227\l.,$ E. .. .'! 04 ~RES COLETlVA 40l,C.l J(l,00·6,fHh3 u.li.Jo 
2'2~C...2 - ~-K-L'"':i-0-P-Q 04 RE$ tO.LETl VA I 64Q,C:O 44.640 .. 000 u.z~o 
Z290.-C R-S 04 US COLET~VA 64Q,QIJ 44 .o-\C.C\:1' 16.20.0 
2lJ.O.c r-u 04 US COLETIVA 640,00 JC.Z4C.COO 1 o. 2 ')0 
Z31tl.t1 TOPOS-GAIUGE,'1- 08 GARAúE:-1 o,oil - 10.400 
2315.\ 

!\ES COU:ÚVA 2320.5 SQ$ 407 A 04 760·,00 5.1i .. 400.00'0 ZO.&JO 
ZJ>Col il""C-D ... E-f-K-1- 04 R~S COLíflVA 640rOóJ 44.64C .. OOO to.e.)'o 
Bt.o.c • 04 FtES COLEI IYI\ 6~o,ca 41..640.000 zo.sw 
Zl)Oo7 ·-· 04 iiES COLHIVA 415,CO l4.550.COO zo.aJ.o 
ZJó0.4 K-!i-H-P-11-S-T 04 RES COU.TIV'A 640,C·J 24.720.000 zo.s~o 

Z370.1 L 04 ·!US CCLi:TlVA 432.,00 zs.oac.ooo 18.2.:)0 

23&0.9 • 04 itES COLEllVA 64Q,CO 4<.oac.ooo zo.a-Jo 
1H0.6 u-v 04 RfS COLHIVA ~40r00 44.640.000 ZO.!JO 
24VD.7 $Q$ 401 TC~OS-GARAGEI!- os GAR.~;U\ o,cl) - 10.4DO 
1405.8 
2410.4 us 408 •-c 04 RE.$ COLHIVA 6SlrC4 37.920.000 16.12.0 
24 2C .1 • 04 RES .COLtrtYA 640,(10 37 .nc.ooo 2:0 .. 8JO 
2430.9 • 04 llts COLEflVA 6.4o .. co l7 .440.000 2:0.800 
2440.6 E 04 R~S COt.HlVA 640rCO 34 .oso.ooo lO.d"lO 
2450.3 f""G""tl-t-J-Q 04 RES COLUIVA 447,64 36.<40.000 zo.suo 
2460.0 T . 04 RtS COI.E1IVA 64Q,Q;} 3t..241J.0.)0 zo •. no 
Z470.8 li-!<-P 04 RES; COL.ETIVA 640,0;) 44.640.000 20.8;)0 
.24 à O .5 L 04 RE.S C OU. fi V A.' 6~0,00 44 .b40.0JO ~o.aoo 

1410.2 H 04 R:ES COL.ET.t:VA 4~3,CO 38.400.000: zo.eoo 
2.SJO.J o 04 ltES. COl..ETlVA. 640r00 35.7~C.030 18.2>)0 
2510.0 ,., •• !t'ES COLEflVA 640,00 35 .. 760.000 H.zoo 
2SlO.S GAitA G E" ••• G~~AGEM o,oo 
25 Z>. 9 
2B0.5 SQS 409 ·-· 04 RES .COLE'Tl VA aoo,co 46.0SO.Ol0 18o2J,O 
2540.2 !J-c-D-E-1'-G'"'H"'" 04 R:ES COLETlVA &ao,co 46.0!0.000 1B.Zj0 
Z>50.0 t-J-K 04 RES COU:TIVA 800,0·0 46.0!0.000 1 a .. 2JO 
2St~0,7 l.-M-N-O-P-R-S 04 . !lES tOI..UlVA. aoo,oo r6.0lo.ooo 18 .2\J·O 
ZS70.4 1'0Z>OS-GARA.GEM• 08 ~ARA(, EM o,go - 10.4,00 
2515.5 
zsao.1· ses 410 A-B-(-tl-G-H-1- 04 RES COLETlVA aoo,co 36 .. 720.00( zo.aoo· 
25-~0.9 L-J-K. 04 RES COLETlVA 8i)Q,OO 46 .. 0~0.000 20.800 
2600.0 E-K-.$ 04 RES COLETIVA': aoo,oo 46.080.00·0 20.80·0· 
2610.7. F 04 RES tOLE!IVA 48J,QO l3 .840.00·0 .zo.soo 



CIGAG~: J1·a~AilLIA 
Z01U ; l•SVL 
~t10R l fl-SHt/SUL 

~U~ DV 

2620.4 
26JO,I 
2600.9 
2645.0 
2650 .. 6 
zuo.J 
2670.0 
Z6ao.a 
16~0 • .1 
uoo.6 
l710.3 
2720.0 
uJo.a 
aHO,) 
Z7Uo6 
UIQ.~ 
2:7õo.o 
2770.7 
nao.4 
at;o.t 
2800.2 
2810.0 
2815.0 
U20o7 
zBlo.4 
2140.1 
1&;0.9 
Z8o0.6 
Z870.3 
2875.4 
2130.0 
.U9a.a 
Z9·J0;9 
191'0.4 
2920.3 
2.9JO.Q 
294.0.8 
U:iO.S 
ans.6 
ZU6.4 
l9·~u.z 
2970.0 
29&0..7 
1911.5 
2010.4 
1995.5 
3000.7 
3010.4 
Joz.o.1 
5030.9 
5040.6 

QU.-,.,FI:AS 

••• 411 

'" Ha 

SOS "l 

SQ$ 41l 

us 414 

••• ~u 

SQI 416 

A 10SO.J 

,. 
$060.0 
S06S.1 
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~NEXO OA LEI N~~Eqo DE O~ aE 1990 
PAUTA DE VA~OAES VEHAIS COS tERRE~OS E ~OlftCAtOES DO ~~~TRilO 
F~OERAL1 PARA I~C~DEhCl~ DO 1Pl~, NO EX~~ClCIO DE 19~1. ~ ~~ N(~i 

CO'iJ /9LOCOS 

, .. ,,-o-?-ll""'R-r

" TOOOS-GARAGE!t-

A-a.•C-P""'..I-~ 
e-F-G-!t-$•7 

• ·-· K·L-~ 
p 

• u 
v 
TOOOS .. GARAGEM<-

A•O•t•r
a-e-n 
c-; 
H .. J .. K-L-JII-N-9-
It,.$-'2' ,, 
TOPOS-GARAGUI~-

A•C-E-F-X-L-1<
·H-~-P-1) 
~· 

0-G.-tt·t-J""P'·IJ.-
S-T 
lODQS-G.ARAGEM .... 

•·e-c-o-f-t-1 
K-" • l 
h-o-P·O.·P.·$-1 

• 
H 
JODOS•GAII:AGEI'? 

A-s-c-o-e-F-ç. 
H•I•J-K-1. 
l'I-H-O•P•Q .. It-S 
r-u 
TOOOS-G.ARAGEI'I 

A-a- C-1) .. E-F-G 
H 
1-J-K-L .. M .. lt"n
t 
Q-R-$ 
lotiOS URAGIM 

lOTê'S COD .V A. TtliU:ZA 

Olt RÇ:S COLETllfA 
'il4 lt'i:S tDt.ll 11/l 
08 liAR.A.;E.Ii 

04 IIIES· COLUIVA 
04 R~S COLETIVA 
04 aes tounvA 
04 RES COLE TIVA 
04 IIH COlETlVA 
04 RE$ COLHIVA 
04 RES tOU.THA 
04 1\ES COU'rt'JA 
04 U$ COl.HIVA. 
08 GAR.Aiif.)l" 

04 ~•• ••~u~v~ 
04 llES COLUIIJA 
0-4 RÚ tOUll VA 
04 RES COLE TI VA 
04 RE$ tm.tHVA 
04 U:~ COl.EflVA. 
08 GARAG~I'I. 

~~ RES COLET:VA 
04 R.ES COLETIVA-
04 RES COLE UVA 
Oft RU' COUTlVA 
04 RES COLI!.TIVA 
G.a GAR.AG'tl'l 

04 RES COLETIVA 
04 ii.ES tOt.ETIVA 
04 RES <:OLETIVA 
.04 ltES COLETl'!JA 
04 RU COLt:TlVA 
04 .u:S. COLEtrVA 
04 1\êS tm.tHVA. 
08 GARAGEM 

04 RES COLI:::TJ:VA 
04 R.ES COLETIVA 
04 ;:tfS COLtTIVA 
04 !{-E$ COl.ETIV'A 
08 GARAGUl 

04 1\E$ COJ..f..TlVA 
04 RES COl.fTIVA 
04 'US COt.EtlVA 
04. JU:S tOl.UlVA 
04 RU COLUIVA 
DI GARAGEM 

AR~A D3 
TCI?HfiO 

-:---................. .. 
J!QO,GO 
SOlJ,iJD 

o,oo 
56l,OO 
56'2. .. 00 
507 ,c o 
o40,co 
56l,SO 
552;50 
56.2,SO 
475100 
4:!s,co 

o,oa 
56~,40 
uo,eo 
Hs,oo 
561,50 
!i6t,so 
aoo,oo 

Q,QQ 

640,CQ 
640,oa 
640,00 
640,00 
640,00 

o,oo 

731,64 
7l1•64 
t64,Q:I 
4-90,00 
7$1,64 
52~10.0 
4~3,00 

o,oo 
640,0,) 
640,00 
640,c•l 
640 ... 00 
·. o,oo 

t~40,co 
uo,co 
640.-CO 
6t,Q,co 
64ó,oo 

o,oa 

(r 

~---·····-~-

PA6I~A : :s6 
~Ml~SlC: 23/1~/10 
I~JA' : 18:13134 

VALOQ 00 V~LO~ DO 
rz.n:U~O ~.? C!)'I!.:;T 

l?.~.Jo.ooo 
H.?r:C.OJ'J. 

Z5.6'C.O~O 
l<.HC.COO 
l1. f.40,.C:l·O 
31.6lC.OlO 
zo. Htr. o,oo 
l9.0·40.0:l0 
36.430,0-lO 
33.ê40.000 
3Co:,7ZO.CJO 

l6o4IO,OOô 
!9 .t~oo~ oqo 
3J.ú40.COO 
23. <60.000 
.Z?.O~O.OJO 
32.160.00·0 

Z7oMO.OOO 
27.640.000 
34.560.000 
14.560.000 
34.5&0,0~0 

1e.16o.coo 
18..160 .. 000 
.ss.szo.ooo 
2:9.-Zto.ooo 
Ja..Ho.ooo 
l2o160o00Q 
29.520.000 

l4. 5~0 .. 000 
l4·560.000 
34. 560.000 
34.560.00·0 

}4.560.00·0 
34.560.000 
34 .5~o.oao 
34.560.000 
34.560.000 

1'1.2-)0 
U.blO 
10,4JO 

18.1üo 
1ô.'200 
10,800 
<0.800 
1!.2~0 
lO.SIJO 
20.llil0 
ê'O.~iJO 
20,800 
10.4~0 

U,lOõ 
~I).Ai;JQ 
2:0.$UO 
zo.e~o 
zo.sJo 
zo.aoo 
1-0.4ilO 

zo.a~o 
zo.aoo 
20.81)0 
20.800 
2'0.600 
10.400 

zo.aoo 
zo.aoo 
20.8:10 
zo.aa.a 
zo.suo 
zo.aJo 
?.0.~~0 
10.400 

19.500 
19.5..10 
19.500 
19.S!lQ 
10.4~0 

19.HO 
19.SJO 
19.)JQ 
19.500 
19.500 
10.40Q 

·'''ll., ....... ll,l ... l .. iil:•• ~ "'"''~· 

_j 
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CÍ~AQEÍ Ol·S~AS.lUA ·A»EXO ~~LEI NU~ERO DE OE OE 199L PAaU11.\ : H 
lO~A a l•SUL PAUTA DC VAi.CUS .VENAtS DOS TeRRENOS E. -EOIHCACOU 00 P!STR:lTO ElilSUOt 23/11l00 
~flOR J 23•SHCIS•L u:otRU, PAaJ, 'N"C:UEkCU. DO tPtl.l, PIO EXERCIUO OE 1~91 • .. F.~ NCU HORo\ : 1R="1l:H 

AR~A tO V~LO~ 00 VALO< >O 
NU.! OW QJAORAI COHJ/BLOCO~ LOTE6 ~00 ~ATUR<!A fERRtkO T~H~fiO 112 COifST -··- ·-·------ ............................ 

---------------- -- ............................. 
. ................ ____ _ _______ .. __ 

307o,.e ENlRE.Q~AtiUS SUL 
lO~o.s IJI/Ol 106/07 a ESPJRÜ 54 PÀ.AC A ~SP ~ .. 665,00 4.40·0 .. 00'0- s.oJo 
JG'i0.2 104/0S 10./09 A CLUaE 51 CLU9fS 19 .. 20u,oa 12.700.000 8,QJQ 
1100,3 11C/11 114/U A 50 C:lNE:"'AS 6.aoo,co 84.yoo .. oao 19.200 
lltO •. O • S4 PRACA ESP lo.coo,oo 4.so,o.ooo e.pôa 
~m:: 102/103 A (U.EMA 50 CINEMAS 6ii,OO~ 84."900.000 19.200 

lll/1~ ,.· ct.uae 51 CLUBeS H.eoo,oo 9.?oo.oao a.oao .suo.s 8 TELEB~ASILIA sz TELEConU~IG 2.ooo,ca 9.1~0.0!)0 lo.ao·o 

mz:~ 1011308 A PAP 84 $Eii PIJ9l.ICA. u;;,oa 1.o;Cr::o~o t\,0')0 
101/308 8 ECT 86 ter at,oo 95o.cao 10.0JO 

· suo.4· 10l/308 C tREC"E u CRECHE/fiA TER 6"io,eo 7.350.000 19.2~·0 
lt80,1 D BIBLIOJ 47 a.lBLlOTECA 3oo,oa 4.&75.000 9.6.JO 
suo,t 1HJl12 A PAP •• SEG PUlH.lCA 31,00 1.oso.ooo t1,oo.o 
u~o.o 1121112 8 EtT 86 .,, us,co 1.9.oo.cao IQ.ooo 
u o.? 1U/JU c urclle 47 at.SLlOTEC; uo,oo 22 .Q50o00•0 19o20•0 suo., 1 U/lH A ICI .. ltf 151 ,c3 uo.ooo IO.ooo 
JUO.t 1161316 • ,,., 14 SI!G I'U3LttA 1zs,co 1.010,0?0 «.ao.o 
3240.9 t CRECHE u tR'E.ttlé/"A.T"ER' 66Q,CO 7,3SO.OJ0 19.200 
3210.6 lOZ/JOl A $ IIJERCADO 74 SUPE/U!êRCA.OO 1. 754,0-1) 68.380.000 26.00'0 
Ut.~O.l 304/305 A 74 SIJf'ERf'iEACA:oo a .. oo9,oo . 74.340.000 2:6.000 
szro;o 106/307 A 74 SUPERM~RCA.;I>O 1.1~o.co 69 .5.1o.coo 26.00·0 
sno.8 30H01· 316115 A 14 SUPE.RHEA.CA;IJO 2.12o.oo n.ooo.ooo 26.000 
uvo.s 303/30~ A TE"PLO 90 TEMPLOS 6.9~a,oo 7.:soo.oo~o •• ooo 
uóo'' • ESC.PAU 45 ESC PAltOUE· 17.H5,oo 27,60·0.000 9.600 
)JIQ,J 3051306 A 90 TE•PLOS 6.7os,o~ 7.300.000 a.oao 
nto.o a 45 ESC PARQUE 17.110,GO 26 .62S • CllO 9.6Ji.) 
JllOol, 3Ó7/D8•ll5/16 A 90 TEMPLOS 7.zoa,oo 7.300.000 !.OJO 
u~o.s a 4$ ESC PA!l:QUS 1 e.aoo,oo l!.lSO,OOO 9.6!)0 
iJIO,I 5·ou50l OUf~OS 59 OUTROS ·1 .. 835,50 a.9·oo.ooo S,OJO 
~SIO.C 504/SOS • 59 OUTROS I.Co9,CJ 9 .lo·o.oo·o a.ouo 
mo. r 506/}07 59 OUTRO'$ 1.~35·75 6.ooo.ooo a.ooo 

0.4 SOE/.509 59 QUTROS 2 .. 3-?Q,QO 1c.3oo.ooo 8.0·l0 
3HQ;1 510/11•514/U 59 OúUOS 2,3iJS,SIJ 10.200.000 a.ooo 
S4J0.4 2141215 . A t,SOCUL' 51 CLU!'IES 6.800100 5.950.000 8-.Qi)Q 
)44·0.1 a est PARQUE 45 ESC PARQUE 1o.ooo,co 11 .ns.oJO 9.600 
l4S0.9 20:41205 A DEl. fii.Uli~U 84 &E:G PUtlLICA 6·9S01H' 12.Gi1C.C:)0 8.oJo 

u~g:~ B .ESC PARQUE 45 êSC PARQUE 10.42,,12 18.150.000 9.6;);) 
208/09•212113 A CINEMA 50 CINEMAS 6.eJo,co 71.;:!0Q.CDO u.zoo 

l41JO.O •• esc PARCIIJ.E 45 êS-<: PAR~iJC: 1o.ooo,oo 17.775.000 9.600 
nro.a 2121~12 A PAP 84 SEG PUBUC~ us,oo 1.osc.otJ'D a.oo·o 
JSOO,f • ECf 86 etf 31,0~ 950.000 10.000 
lS10.6 c cuctu 47 iiii!JLIOTECA uo,oo 22.oso.ooo 19.2,)0 
·JJJQ,O 2\61416 A ECT 86 ECf 31,0.0 950.0~0 10.000 
·lHO o I e PV H SEG PU3LlCA Hg,co 1.os·o.olo s.·ooo 
nso.s t t'itE CHS 47 BIBLIOTE.CA 6rt;Q,Q•J 22.050.000 I9.!JO 
3160.2 402/0l -40HDS S.PI.EitCAD-0 74 SUPEiH'I!HICADO 2.CJO,OóJ 13 .91.0.00•0 26,00C 
l510,G -:N:~g~ A4U/15 

S·."UCADO 74 SUPE.AHêRCAOO 2.20t,,5~ ao.72c.ooo 26.000 
ssao.7 S.tlfRtUO 74 SUPE.RI'IERCA.g,o z.ooo,oa 73.910.000 2.60·0 
lHO. I UtOI.A ti.UU 
3710 .• 9 
SUOo6 102 - 104 42 1.GRAU .z.szlf,oo 15.6!0.000 14.400 
JUQ,S 103 42 1.GRAU 1.780100 11o060.o·oo 14.400. 
l?to.a 105. 42 '1•GRAU 1.1zr,ao 7.840.000 14.400 
3730.1 106 42 1.GRAU 2.no,aa "-320.0'DO 14.400 

1 



88 
tli)Ai)Ú 01-BRUll.IA A~EXO D4 LEI ~U~EAQ OE · oe DE 19f0 PA'itN.4 t •a 
to tu. 1 2.-~I.H.. PAUTA DE VALORES YE~A1S DOS T~RRE~OS E SDIFlt~COES 00 OlSTRll3 t"'BS,Ot 23/t'lOU 
~Ef~M 1 ll•$Ht/S~L FEDERALr f'MU ~NCIDUtlA 1:1·0 lPTU, N·J t:XEAClC:lO DE. 1991. .. E~ filaS ltlll ·\ l PJ.dS:l4 

A.«H D~ V~I.Oq, 1)0 'ilt.\..011. I>C 

~u . .- ·~ QUAI>fiA$ CONJ/BLOCOS ~ores CO~ l.lATUREZA H 'IAI.H~;·l· tr..ii.H'40 '(2 C~N3T ----- ---------- --------... 
..,..,. _________ -- --------- . ............................ ................................. --------

J7l0.5 107 <2, 1.GRAU 2.3J7,CO 13 ,1\C,O?O 14.4-JO 
3770.2. ta<l 42 1 • GR~U 2.oso,co 1t.l4C,G~O 14.4SO 
3740.0 109 42 1 • .:iRALt 1.440,00 1 .~ .. c~oo.u 14.4)0 
3790.7 itü-111 4Z 1.GRAU 1.Ho,co 7.o?c.ooo 14- 4JO 
lauo.e 112 42 ·1. GRAU 1.eao,oo: 9.940.000 14.400 
lS1G.S 11l·1H 42 t.l.iRAU z.o1S,.to tO.OlO.OO•O 14o4J·O 
3820.2 -115 42 1. GRAU 2.405,0:1 12.c4o.ooo t4.4õ0 
3830.0. 116 42 1.GUU t.szo,o"l 11.460,000 14.400 
3S.0.7 ··~ 

J8S0.4 202 42 1.G>AU 2 .. SlO,CoJ .H.6lC.OOO 14. 4JO-
lS 60.1 203-204-205 42 1,.tiRAU 1.2'30#00 7 .. (.4.0. 000 H.4.JO 
3870.9 230 4~ 1,.GRAIJ 2 .. 751,14 n.o~o.C!J,ii .14.400 
lSClQ.,6 ZJ7 42 1.GRAU J.c-72,7.5 1a .o2c.cnc 14.4;}0 
1890.3 201-210 42 1.GRA.U 1.17.S,üil 7.840.0·00. 14.4'(10 
19110.4 209 42 1 .. GRAU 1., 7.)Q,C!J 9.940,000 H.4\JO 
3910.1' 211 42 1.,GRAU 9 50t<;l) 1 .. HO.OIJO 14.4po 
l92:0.~ 212·2tl-214 :~' ;: :::~ 1.Bo,oo 7.000,00~ 14.4Uü 
l9.S0 .. 6! 2H·zt4 1.2.50,00 7.0·00.00·0 14.4JO 
1940.3 
39 j o. o 302-105 .42 1.GP..Mi t.z;o,co 7-840.000 14.400 
l9o0.8 JJJ 42 I.GHU 2.zs:c,oo H .6~0.000 14.4l0 
J970.s 3J4 -42 1.GRAU 1.~70,03 11.200.000 14.401) 
3900.2 30o 12 1.GUU 1.7dQ,OO 1·1.o~o.ooo· 14.4JO 
H?O.,Q 307•10& 42 1,.GUU 1.2so,c, 7 .s4Q,OOO 14.4.)0 

;, 40.:Jo.z 309 4Z 1,. GRAU 1.soo,oo 9.800.000 14~4JO 
li 4010.0 31C-311 42 1.,GUU 1.250,00 7.840.000 14.4JO 

40l0.7 312 42 1.,GRAU 1. no,oo 7 .a4o.oao 14.400 
4030.4 313 42 1,.\iRAU 2.S2o,oo 14.000.000 11..400 
40•0.1 314 42 1.1lUU 1.sJo,oo s.szo.o~o I 4.4JO 
4050.9 315 42 1., GR4U 1 .. 1zs,oa 7.ooo.ooo 14.400 
40(>0.,6 316 42 1.GR..\IJ 3.13St70 1s .z.o.o~o 11..,4\l·O 
4_070 .. 3 
40:)0 .. 0 402•403-406 42 1. GR.AU 2.s zo,co 13.440 .. 000 14.4JO 
40~0.8 404-401 42 1.,GU,U 1.soo,oo !.4QO.OOO 11.~41>() 

41 J0.9 405-409•410 42 1 .. Gu,u 1.Ho,oo 6.no .. o~o 14 .. 4110 
411<;.6 4ua 42 1.,GR.\IJ 2 .. 1)3,0;) 11.l40.0JO t4.41JO 
4110.3 411-412-414 42 1.GRA.U 1.soo,o:l 7 .. 560.000 14.400 
.~t1lo.o 411 42 1., GRAU J.3as,co 6 .. 7~0 .. 000 U. .. 4·JO 

'""·' 415-416 42 1,.GO:UU 1.75o,oo 7.420 .. 0-IJO lh400 
4HO.l 43 JHD INf I 75,CJ 7 .. 20'0 .. 000 14.4~0 
41slC.,4 1JS 42 1.GR;AU 710,00 4.900.000 l6,SIO 
4200.5 ta;-1•Ja 43 JA!tll UI'F eu,so 6.66tl.O'lU 14.400 
•210.2 107 43 JARO l~F too, ao 4 .. Bo.o~·o 14.4JQ 
4220.0 109-110 43 JARtl lNF 8 40,00 S.94o.oo·o 14.4,)0 
4il:.50.7 .111•112 43 JARO lNf. 675,01) 6.4;c.ooo 14.400 
4240.4 113 43 J.\1\D llif 1.316,C'l 9.na.ooo 11-4~0 
42S0.1 114 43 JA!tO INf 425,92 3,960.000 14.4JO 
42.60.9 115•116 43 JARO lNF HS,GJ 5.no.ooo 1-4.41)0 
4210.4 
4l&O.l 202-203-204 43 JAII:D lhf 8-75,00 7 .2oo.ooo 14.400 
4290.0 206-207 .. 201 "43 JAR:O lkf en,oo 7.2JO,OOO 14.400 
4l00.1 210-211-212 43 oiARD lNF 875,01) 6.41J.G.OOO 14.40·0 
4310.9 213-215"216 43 JARD llff 875,00 .s.uc.oao 14'.41)Q 

4320.6 214 43 JARD lHf 875,00 6 .. 480.000 14.400 

~ 

~*"''''~~ '·I ~ ·d I H~-~~ ,j.' 1·- ......... ---
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tt.lAIH:: J1.:a.-lHIL1A 
ZO.'fA .; l-SUL 
$ET0~ ; 23-SHt/SUL 

.~UK .)V 

433U.3 
4ho.c 
4)30 .• .8 
4HC.S 
4310.1 
4Hú.O 
4390.7 
44J01 5 
44N .• 5 
445C.C. 
445V.4 
44ó0.1 
441(J.9 
ltfdi).6 

lt4 N .l 
4SllC.4 
-\510 .. 1 
45 20 .. 9 
4510.6 
4$40.3 
45$0.0 
4S6<o.a 
4570.5 
4580.2 
4590.0 

QJ.IAORAS 

Jn 
:!J3 

3<>4-JD.l-306 
307 
308 

309-310-311 
311-313~314 
315-316 

PA(i-$1,;1. 

PLL-SUL 
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PAUTA DE VALO~ES VE~AlS DOS TER~E~O$ E fblfl(~CO~S DO DISfRttO 
F_EDil.R,I,L, ,,A~A I~CIDE~CU DO IPTIJ, N\l EXE.RCltlO t'IE 1~91. '"' !:": NCU 

A,f\Et\ OJ 

tO•J leLOtOS LOTES • tOO NAllJA:ElA. T!L~R~t;O 

------------ ----.. ------- -- ...................... - ......................... 
43 JA.,fD l~f !).::2,5:) 
43 JA:\0 ·.t'if 1.~1JQ,IjQ 

43 JARD IHF ers,co 
4J JAR.D lNF 875,QJ 
4J .JARD IHF 1.075,CO 
4J JARO IUF Hs,co 
4J JA,RD INf u;,oo 
4J JARD INF t,7),.QJ 

103-105-107 t. ore 1 7S PAG 45;!,00 
109-113-1~5 l.OH: 1 75 PAG 4b2,CJ 

ZOl-204-Z06 LOTE 1 75 
~·· 

.462rC'J 
203-210-2:12 LOTe 1 75 PAG H2,Q~ 

214 LOT€ 1 75 PAG 4f),Z,Q,!) 

3G2- 303-305 LOTES 1-3 76 PLL OrO:') 
306 .. 307-309 l,OHS 1-3 7.6 PLL 1 .. CB,c·o 
310-311-313 LOTES 1-3 76 PLL 1.045,CO 
314-HS LOTES 1-3 76 PLL 1 .. 045,00 

403-405-406 lOTES 1-3 76 f'.LL 1.045r00 

407:409-410 LOT.ES 1-3 76 PLL 1 .. 045r00 
U1-413-414 LOTES 1-l 76 PLL 1a04S,QO 

415 LOTeS 1-l 76 PLL 1.04Sr00 

PA.,H~•-' : l1 
E"-lb:,A.O: 2311'J/:10 
HO·H : 1'!!·:11:.34 

v;a .. cl ~o V.alOJ\ ~O 

HPitE'l·O '12 co .. H _ ......................... ................. 
G.,;c.c~o 14.4JO 

11.70ü.OJO 14 .4 ~o 
7.'21JO.Cil0 14.4~0 
7.2JO.OOO 14.4DO 
'. cac. ooo 14.4!)0 
7.7.00.000 14.4Jll 
6.430.000 14 .4JO 
l.760•.oGCO 14.400 

36 .. 0JC.OOO U.QIE) 
3{...0;:)0.0-:10 -26.0'Jl) 

36.00,0.000 16.000 
36.000.000 26.0<10 
36.000.000. 2:6aOJO 

6C.too.ooo 26.00,0 
6C.oao.ooo 26.000 
•c.ooc.ooo 26.0d0 
60.000.00'0 U.OiJD 

6o.ooo.ooo z6.ooo 
6G.OüD.OOO 26.000 
54.0·00.000 26.000 
S4,.0QO.OO·O 26.000 
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ZOi~A : 2"":tUI. PAUTA OE VALORES ~ENAiS DOS TERRE~OS E EOIFitAtOES 00 DISfRlT~ f:MtsH01 23/1JUiJ 
~LrUM ' l4·:t~CLIS~L ffD~RA~, PA~A l~tlDE~tiA 00 'pTUr NO EXERClClO OL 1991• .. l!M NCZJ H:'JX.\ : 18:1J:H 

A~ZA DO VALDP. 00 VALO~ 00 
~u~ cv QUADRAS CCIIJ/BLOCOS LOTES COD NATUREZA H,R;R'ENO H.RI!:E~O M2 COHST_ ----·- ---------- ----------- ---------------- -- ---------... . ---------- --------- ................. 
·)UlC··o Slit li, 
OliZC.S QUADRAS 101 -A 04 RE$ COLETIVA 251 ,o a 13.226.000 20.000 
0030.2 6-C 04 AES COLETIVA l12•24 zc.oo1.o~-o 20.00~ 
OU40.0 
00ili.7 103 A"'·B 04 RES COUTIVA 2S1#0~ 13 .. t:Z6 .. 000 l:O.pJO 
.lO !lO.~ 
OG 7C .1 105 A-a··O-E·F-<i- 04 il.ES COI.ETIVA 3'12,z4 2C.001.000 20.000 
.J'Otl.C t-J 04 11;$ COLETIVA 392,24 2o .. no1.0JO 10. O lO 
oun .• s ,, ' 04 US COLtTlVA 251,C:t 13.ê:26.000. w.ouo 
i)Q}ú~6 

010G.7 107 A-a 04 fi:E.S COLHIVA 251,(:~ 1l.l26.000 .zo.-o;}o 
U11U .• 4 
il1 ~0.1 109 A-B-C 04 RE.S COLHIVA 3-H.,OO: zc.cot.oao 20.0:.10 
01lC. 9 
0140.c, - 201 A-a 04 A:ES C'OI..EflVA 251,00 13.2'26.QJO 20o0JO 
0150.3 

R.ES COLEnY_A 
• 

01 oU .• C. 203 A-B-C"'D""f-f .. G"" 04 3H..-24 Z.G.001.0JO 20.0~0 

01óh9 H 04 RES CO~ETIV~- 39'2,24 20.0J1.030 zo.ooo 
01110.8 ' 01 GO.S 205 ·-· 04. aES tOLETlVA 251 ,.ao 13.226.000 20.0JO 
OH0 .• 2: 
0200.3 207 A·B·C-~·E•f• 04 ftE& COLETIVA 392,24 zo.oó1.ooo zo.ooo 
0201.1 H-t 04 itE$ COU.TIVA 392,24 20.001.0!10 zo.ooo 

·0210.0 • 04 JltES COUUVA 39212:4 2c.oo1.o·o,o 20.0100 
0210.8 
0230 .. 5 209 ·-· 04 i1:ES COJ..EUVA 2s1 ,ao 13.226.000 20.000 
0240.2 

zo.o·~m nso.o 301 ·-· 04 R.ES COLEUVA 2S1 "06 13.226.000 
0260.7 a-c·F-e 04 RES COl.HIVA 392,24 20.001.000 20.000 
0270.4 
02::10.1 303 ·-· 04 RE.S COU.TIVA· 251,00 13.226.000 20.000 
02 ~0.9 
03)0.0 305 A·B-~·E•f•G•I• 04 RES COLEflVA 392 ,o o 20.001.000 zo.ooo 
03oJ1.8 J 04 RE:S COI..EfiV~ 31210:) !C.C31.000 zo.oo-o 
0310.7 C-H 04 US COLEfn'A 251 ,o o 13.!!6.000 20.000 
0320.4 
0>30.1 307 ·-· 04 III.ES COLE.fl\IA 2:;1,CO 13.226.00•0 zo.o-oo 
O.H0.9 ' UJ50.6 309 A-a-o-E 04 U'S COLET lVA 392,00 20.001.000 20.000 
03-60.3 C·f 04 RE:S COLE.TS:VA 251,00 13.!26.000 i!:0.0\10 
0370.0 
Ola0.8 401 ·-· 04 RES COI..ETIVA 251,06 13.226.000 20.000 
0390.5 
04J0.6 403 A•B•C-D-E-F•G 04 RES COLETIYA 392 .. 00 !C.001.000 20.000 
04J1. 4 " 04 R.ES COLE'TtVA l9Z,OO 20.001.0® zo.ooo 
0410.3 
o.uo.o 405 ·-· 04 RES COLETlYA 251 ,o o 13 .. 226.000 20.000 
0430.8 

1 0440.~ 407 A-e-C•D•E•F-G 04 RES COLC:TIVA 392,00 20.001.000 zo.ooo 
0441.3 H 04 it.ES COLETIVA 39)!,24 zo.0J1.ooo zo .. ooo 
0450.2 
04SO.O 409 ·-· 04 ·RES COLETIVA 251,00 13.226.000 zo.ooo 
0470.7 
0480.4 501 • A 04 ltES -tOl.EfivA 251 .. 00 13.226.01010 20·0·00 

/IJIH!Ic~l ---.,1 

' 
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10:11. s l-:,ut. PAUTA OE VA.l.ORCSI V!:li .. tS DOS fERI\ífiOS E l:;DtftCAC..)Ei 00 DlSTqiT-~ F.-t:-::.;.\0: B/1 )/40 
SffüA : z~-SHt~ISUl. F't:Dl:R.AL~ t"Aii,A p-!ttOENCU. O~ lPTU, N:l é.lOili'C_lCl'.) O lo 1 ~91. .. SI" 11C l._. ,..,~~ I 1~:1 i:H 

AREA 11:) -''I..O.l :)0 VA"~C ~ ::>IJ 
NU'\ ~V QJADR~ CO"'J/HLOCOS LOTES COO ..,ATl:ii.EtA Ti:. a'< ::~tJ 1-!'<ftt'IIO ·I~ OtoiT --- ----1'------ ------------- ----------~-----

.......................... ......... ""1 ................ .............................. ................... 
J4~0.1 :.~-c 04 :tU." ;;OLE tl VA 1Hú,. t:C .GJ1.'J% ..!O.UJ1 
0Si:ID.2 
JS10.G 503 A-s-c 04 ftES COUTlVA 2S1 ,oo 1J.LU,.CJO ~O.l)-J'J 

()510.7 
ilS$0.4 lOS A-a-~-E 04 RES C01.ETIVA '39'2,24 2C .. 001.0·JO zo.o~o 

()540.1 C-F 04 RES COl.ETlVA 2S1 ,Q6 13.2Z6.oaa za.o.}C 
:)550.9 507 ·-· 04 ftf$ COl.El'lVA 251,09 13.2.2fj.QOO 2.0.0:.10 
0Sb0.6 .... , 
0570.3 509 A.-s .. o-E-6-H 04 RES C0l.H1YA H2.,24 ZC.C01&JC zo.o.1'o 
0530.0 C-F 04 ii:ES COl.EflVA 2s1,c.0 11.226.0~0 Z.O.O•J'O 
.0510.8 
~bJ0.9 511 ·-· 04 B:ES COLETIVA 2s1 ,o o 13.226.000 zo.ooo 
0611).6 ·-
0620.3 601 A-a-c-o·e-F ... G 04 ElES COLETtVA. 392,H ~c.oo1.00·0 zo.o.Jo 
0610.0 
0640 .. 8 603 ·-· 04 RES C'OI..ET1YA 251,06 13.ZZ6.000 zo.ooo 
0630.5 
066.0.2 605 A-8-C-D-E-F-G 04 RES COUT.IVA 39Zr00 2C.001.000 ZO.O,)J 
-il6ó1.0 H-I 04 RES COlETIVA 392,2·4 2c.o~)1.ono zo.oao 
0610.0 

' Q6S0.7 607 ·-· 04 • R.ES COLH.iVA 251.00 13.226.000 2i>.OJO 
06~0.4 
i.l7Vü.5i 609 A-s-c-o 04 RES COLETIIJÀ 39Zr24 20.001.000 20.030 
011·o.z. 
0720.0 611 A-C· 04 RES tOLETIVA 2S1 ,o o 13.ZZ6.000 zo.ooo 
0730.7 
1)740.4 701 ":!"B 04 R.ES COLETlVA 2s1 ,o a 13o2Z6.000 zo.ooo 
J750.1 
1)7o0.9 703 A-8-C•o-E-F-G 04 !U.S COLEtlVA 392.,00 1C.0~1.000 zo.ooo 
0730.3 1-J 04 RES COLH!VA 3~Z,24 20.001.000 zo.ooo 
0710.0 H 04 Rfl COLHIVA. 251,CO 1!tZU.O·OO ZOoO\lQ 
08J0.1' 
oa10.9 705 ·-· 04 RES COt.ETlVA 2S1 ,o& 13oll6.QOO 20.0<.1·0 
auo.6 
083().3 707 A.-B-0-E-F 04 RES COt.E.TIVA 251,06 19.033.000 zo.o.Jo 
oa..o.c c 04 RES COLHlV.A 392r24 20.001.000 20.0~0 
aa.so.a 
n.c.s 709 ·-· ol4 RES. tOl.ETIVA 2S1r00 13.226.0')0 zo.ooo 
Gô70.2 
U&30.C 711 A 04 RE$ CÕLéTlVA 2)1,00 13.226.000 zo.aoo 
Oi90.7 a ... c ... o-e 04 RES C..OLE TIVA Jn,2r. 20.001.000 20·0~0 
0900.8 
0910.5 801 -.-a-t-tl o;· íi.ES COLUl\IA 39'2,'24 20.001.000 20.000 
0920.2 
09>0 •• 803 ·-· 04 R.f;S COLET PIA 2H ,o o 13.226.000 zo.ooo 
0940.7 
0950.4 aos .A-9-C"'.D 04 RE$ COLETIVA 392,2 4 20.001.000 zo.o~o 
Oh0.1 
()970 •. 9 807 ·-· 04 ·AES COLETIVA 392,2lr. 2C.001.000 20.000 
OU0.6 
QHO.J 809 ·-· 04 RES COLETIVA 251,00 13.2.26.000 zo.ooo_ 
1000.6 
1010.3 811 ·-· 04 RES C0t.ET1V~ 251 ,o o 13.226.000 20.000 
1010.0 
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10}4,\ ; 2-SUL PAOTA DE VJLCqEs Y~~AtS DOS T~RRfijOS ç F.OIFtC~COtS 00 OISfPtTC e."ttsSAo= 2'!11'1/?0 
aLro~ s j4-$riC41JL~ fi;IH:R..\L, l'.tRA INCtDt~Ctlro O() H>T,J' N.J I;XtRC1CIO IH H91. .. a1 NCU UoJM .:t : 1 :':I 1: 14 

A.~EA tiO VALC~ DO YAI..OQ 00 
N.UM o" QUAORAS CO«JI"LOCOt LOTH to~ !lATb~tlA Tl ~k',~0 T:.ld~UIO ~l lOU>I ........... _ ---------· ___________ .. _ --------- .. -----"'!------ ........................... -----------·-- ................... 
HHU.IJ 90! ·-· 04 itES COLt.f11/A. 2'i1,oo t:s.ner.O•lO !O •. O.lO 
1Urtú.!l 
t-o;o.z 90l A-6-C"'P•f-F-G 04 RES COLHIVA. 392,24 2c.oo1.ooo 20;000 
tooo.o t-j o~ RH COLETIVA 391•24 20.001,000 -20.000 
10o1.8 H 04 RES COLET!VA H1.24 13.226.000 20.000 
1070.7 
1Cdü.4 907 ·-· 04 RES COL(Tl:JA zst ... co 13.Z2'6.0DO 20.01,)10 
10?0.1 
1100.2 909 A-~· E 04 RES CCLET!VA 39'2,00 2c.ool .ooo 2o.oilo 
1110.0 t·a 04 RES COLHIYA 251,06 13.H6.Q.JO 2o.ouo 
1120.7 911 ·-· 04 tl:ES COLEllVA 251,0~ 13.22~.00·0 2P.OiJ·O 
1130.4 
1140.1 91l A-8-D-E-If-U 04 REI COLH!VA 392.24 2t.G01.QOO ao •. ooo 
IH0.9 t-f 04 R:ES COI..EfiVA 251 ,Q(' 13.22.<..000 20.000 
1160.6 
ITIO.J 1101 A·e 04 
11ao.o 

fUI COLU.CVI. H2o~24 20.0Q1.0QO· ao.ooo 

IHO.a 110J .A-a ·04 ~ES CO'LE UVA 251 ,oo 13.226.000 ao.ooo 
1100.9 
1210.6 111:5 " ... a .. c-o-E-F 04 RE$ t01.HIVA 392,Z4 ac.co1.ooo 20.000 
1220.3 
1l30 .. 0 1101 ·-· 04 RES COLli:HVA 2S1,.00 13,2U.ooo 20.000 
1240.-a 
U:iO.S 1101 A-a-C-D-E•I-G- 04 US tOLtTtVA 3?2,QIJ IO.Ol1.000 20.000 
12Jo1.J 1109 H il4 RES tOLETtVA 3)2,00 20.001.000 20.0il0 
1260 .. 2 
1270.0 1111 ·-· 04 US COLE flV.\ 251,0-:l TJ.22o.ooo 20.000 
12d0. 7 
12'10.4 .1113 A-a-c-D 04 R E$ COLE TI VA 392,"24 2c.oo1.ooo 20.000 
1310.2 
1320.0 1201 A-D 04 !tES COLHi\'À 2S1 .. 0:J 13.2.~6 .. 000 20.000 
1350.7 J-C-E-f 04 RE.S COLHIVA 392.,24 ao.oo1.0JO 20.0iJU 
1340.4 
1350.1 12tl ·-· 04 RES COLETIVA 251 .. 00 13.ZZ6.000 zo.o::lo 
1360 .. 9 
1JI0.6 1205 A.-a-o-E 04 RES COUTIVA, 392,CO 20.001.000 20.0?0 
1HO.J c 04 RES COLETIVA 2'S1 ,010 13.226.000 20.00(\ 
t.Ho.o 
1400.1 11C7 A-a 04 llES COl.EU\1'1 251,0·0 13.ll6.00C 20.000 
t.T0.9 
14l0 .. 6 HC? A-o .. O-E .. F---I 04 EI.ES C.OLETIVA n2,2·4 20.001.000 20.0UC 
14Z1.4 J 04 .US COLETlVA 39ZI2:4 2.0.001.000 lO. Ou( 
1HO.l t-K 04 RES tOUTIVA. ~H,C6 1J.226.000 IO.OJO 
1440.0 

t~1.,0Q 1450.8 1211 ·-· 04 !HS tOLEUVA 1l.22l•.OOO zo.ooo 
1460.5 
1410ol 001 ·-· 04 RE$ COUTtVA 251,00 13.226.COO 20.000 
1480.0 
14 )10.7 13Cl A-U•C-O·E-F-G o• .H$' COLETlVA 251,00 13.<16.000 20.000 
1500.l. 

zs{,o:J 1510.5 1305 ·-· 04 RES tOl.I:TIVA 1 J.U6.000 zo.ooo 
1520.2 
\.510.0 1lC.7 A.-a .. c.-~ ... E-F-~ 04 US COtETlVA 392 ,o o 20.001.000 zo.ooo 
1H0.7 

!.i ... ~~, .. 
~~~ I~·~ ·I filfil.tl! .. i'i; li I ,-4itl1 
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JtfU~ J ~4•iH(~/~~L tCDtK•L' PARA I~Cl~EHClA ga (PTU, HO ~XtRCIClO DE tq9f• .. ti' -NCU ~C liA t 11:h1hJ4 

APtA 00 YAlOR 00 V~lOR DO 

NU~ OV QUAi)RA$ CONJ/BLOCOS l3TU COO HAfUREZA fE R~ ENO lHR~'fO M2 tONSf 
............... ............................... ................................... ----------- -- ___ .................... ............................. _ ........................... .. ................ 
1;;)0.4 1lC.i ·-· 04 HS tOL.t.rlY.' 2:';11,tlJ B. H.l. ;)")O w.o~o 

1So.o.1 
1H0.9 1311 A·s·c·o·f·F·G 04 AES COLETIVA 392,24 10.001.000 20.000 

1Sd0.6 H·I-J 04 ltE S COLEri\'A 39212lt 20.001.000 20.0~0 

159·0.l ' o• ~E$ COUTIVA. 251,0\) o.2u.coo 2.9.0110 

1bJ0.4 
uto.l 1401 • 04 HS C0t..H1VA 251 ,ao 13.2>6.030 zo.ooo 
16l0.9 a·c 04 RES COtHlV~ 392,Zft 2C.001.COO zo.oao 
1630.6 
1640 .. 3 HGl ·-· 04 R'ES (:OlE(H'A 2.')1,00 n.u •• ooo zo.ooo 

16SO.O 
16::>0.5 14GS A-B""iJ-E-'F-Ii 04 itES COt.ETIVA 3?2,24 ZC.M!.OOO zo.oJo 

f601·6 I·J 04 !HS C0L€TlYA l'H,t4 ZC.C01.000 .zo.ooo 

1670.5 C~H 04 ,RES tCLETIYA 251106 0.226,.0:)0 zo.oao 

f61le1 1407 ••• 04 AU tOUUVA 251,06 13.226~ OJO ~0.01.10 

16<So • .a 391,o~ 10'10.0 1401 A-a-c.-g-f.-G-H ')4 , RE~ COlHIVA 20.001.000 zo.ooo 
1691.& 1-J 04 AE$ tDLH~VA 391,06 2C.OOI.OOO zo.o~o 

1700.0 f 04 RES CO<.•UVA 251 .o o 13.226.000 zo.ooo 

17to.a 
111o.s '·1S01 A-S-C"'D•E 04 RES CO·LETIV~ 392t24 20.001.000 zo.o~o 

lno.z 
1740.0 1SC3 ·-· 04 !II.ES COLU!VA 2S1 ,o o 13.226.000 zo.ooo 

nso.1 
17b0.4 !SOS 4-s-o-e·F-G .. H 04 AU COLETIYA' 392,24 zo.oo1.ooo zo.ooo 

1770.1 c 04 RES COLHIVA 2S1,QO U.2Z6.000 zo.ooo 

IHO.f 
1710.4 1601 ·-· 04 olES C01.ETlVA 25,,00 13.226.000 !Oó030 

uao.1 
1110.4 1601 A .. B-D-E•f 04 RES COLEflYA 3'12,24. !0.001.000 zo.ooo 
18l•J.1 c 04 RU tOLUIVA 251100 I:J •. 226.00C zo.oJo 
1330.1 
1840 •• 
1hO·O C01UC.l0 \.CCAI.. 
1870.8 
uao . .s ICl-ICI 11 COM t.OtAL :3.,,,50 3.300.030 zo.ooo 

16 1\i • .i! lG:i-lC'J 11 Cà!1 l.O,/Il. '311St'50 3 .3.00 .. 000 20.0,)0 
19JO.J ltJ-J(.7 11 COM LOCAL 3B5tSO J.Joc.ooo zo.oJo 
1910 .. 0 4C1-_.CS-411 11 C0/1 lOCAl. 3'i5tSO l.loc.ooo zo.oJo 
1910·8 1lll-50:1-S11 11 COM LOCAL 'JSs,so 3.:mO.O·JO 20.000 
19Jo .. s oOl-101-fOS li tOM LOC~I.. 36S,SoJ 3.300,.000 10.000 
1h0.2 ~UH-1:111 11 COM lOCAl. Hs,so l.JOO.OOO zo.oJo 
19~0.0 9G J-907-911 I I tO~ LOCAL 3UtSIJ 3.300.000 zo .. ooo 
19.:10.7 12JS-Hot 11 COK LOCAL 3SS,'5J 3.300.000 ZO.OJO 
1970." 
\9di).1 HOSP11AL HP .. z l2 MEO/~OSP 14ô.SSS ,17 7.200.000 16.000 
H90 .. 9 'IUAOPI:A 601 ( 1'4EOICO 1.1 ... 1 32 JIE'l/HOSP 2 .. QOO,Q'l 3.600.000 16.000 
2000 .. 1 
11.1.10.9 EStOLAS 
ZOZ0.6 QUAlHM 309 Ll•1 41 2.;R.\U 2Z._.OQO,O\l 6.440.000 H.400 

,lOlO•l ses 
zo..,o .. o LT•2 41 2.GJUU l8.Ho,oo 8,6SO.OOO 14.400 

zoso.o 20J-407-601 TUVOS 42 1.GRAU 3.loo.oo 
l060., 609•SOJ•PIJ 

••• oo.ooo u •• oo 
42 I.GRAU 3.300.00 1.400.000 14.400 
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tlOA~h a1•8ft~liLlA A~tXO ~A LU ~UMERO ~~ , oe >' 1990" P4.~ INl ' ·~· lO liA : 2-~Ui.. eAOTA PE VALO~ES Y~N~(S DOS t~R~ENOS E ~OlFltAt~~~ no 01ST~IT~ iilSS,O: Z311Jiya 
Hfúít : Z4-~ri(.i/ )I.! L fi:DEiiAl., t",\~A.lllpbE.HClA DO 1PTJ# ,.0 l;;)lt,KCIC.l.) UE 19~1• .. !Ztl NCU H·J'\ .\ .. 1/.;1\1~4 

'R€A OU Vf.LO! ~·C VAl.Ol ·JO 

NU:4 ~V QUAJiUS · CON.I/BLOCOS lOl"i:S COO ~Alt:ll.El.A HII!REfi:O T .;R•H:. 'i O "12 Clhst 
................ ------------- ---------- ------~-------4 - ....................... - . ................................ .................................... ..................... 
ZC7C,2 1 ';4 -1lC7 42 JeGftAU 3.3JO,O;) .S.4aü.VO~ 14.4)0-

zo~c.c 1SJ1 42 1.GU.tJ l.300,CJ a.40C.O-J:C 14.4JO 
20i.0.7 
210c.a HitPIM. 
2110. ~ ZC7•4Cl-605 41 JAIU> INF z.coo,oa 4.410.000 14.4Jo· 
2120.2 OC1-307 u JARO IN:F 2.oao,oo 4.410.000 14.400 
21 J;.i.O 1105-1409 too os 43 JA.illl tNf z.ooo,o~ 4.410.000 14.4:,)0 

~~ lg:~ CRHHE 
21ao.1 1 J9•S01•SOS lODOS 44 Cii:ECHE./HAHR 640,c~ 2.11o.o·oo 14.400 
~170.9 12ij5-1311 44 CRECHE/MATE:A: 640r00' 2.170.000 14.400 
.:!:1 d0.6 
l190.J aULIOTECA 
2(.iJ0.,4 lli>S TOCOS 47 aULtOTECA. 7<;.Q,QQ 2.310.000 t4.;o.o 
2~10.1i 
22l0.9i Cl1'4E"A 
ZH0.6' 1101 LT-3 so C,lNE"'AS t.Jso,oo 7o700,000 20.000 
zz.;o.l 
l25o.c· CLUdES 
llbO.IS 6C' L T-ê S1. CLUBf;S Z2.00Q,QO a.oso.ooo 14.400 
227G.S 11l1 Lt-2 51 CLUBES 3.soo ... oo 1.:no.ooo 14.400 
zzao.z 
Z2IO.C SER:VICOS Pl.i8L. 
2J.i.)O .. G 
lJ1o.a 11 il1 LT~ 10 62 AUTAA:QUlCO 700r0Jl 12o.ooo 14.400 
lllO.S 101 LTS 01 70 DCA JORNAIS 1.soo,oo 1.664.000 14.4\10 
lH0· .. 2 
Zl40.0 u:s- TOI)OS 70 BCA ~ORNAI$ 12,so 260.000 14.400 
ZH0.7 
2leo0.4 PLL 
2370.1 QUADRA 1401 76 ,LL 1.045.00 42.880.00·0 20.000 
23d0.9 

~· t' ' ' 



r 
i -. - --- -

95 
CUAilE: 01 .. i:IRJ.$1LJA ANEXO DA LEI NUME~O CE OE O( 1?9~ PAG1~~ t 

_, 
Z0-4A ~ z ... >UL. . PAUtA. Oé VJ.t.Cii.ES 1/'l':lfAlS OOS Tf.!III:E'I'iiOS t FOIFtt.U:Ots DO _,[$Tiltlt} I •11 i.lo\Os :0\/1.11?0 
~LrU~ $ ~o~~HJ/~VL F!..U~RA.L, t1"-''._. lrJ(.liH.fftlA OU U'lJ, NO t.lH.K!;lC10 tu:. h91• - t.~ NCU tli>!l•\ : 16J1 H!l-4 

AR tA 00 "':CC' 00 VILO .. DO 
~U:4 i)\' QUAORAS CO'iJ/Bl.OtOS L 'lT~S COI) NATUUlA '1'!: ~~Et,O TE~~E:~O ~2 COU4T ------ ----------- ................................ ---------------- -- ............................... ........................... .. ............................ --------
ll01li.G :iHl/:i - 01 
ao.w.:; 

-0030.2 716 -' 800 "l Ol RE S IHO·Ql aoo,co 5.100.000 ll.5W 
o.o4a.o 1/1 A 114 540 •z 02 RES lN.>-QI 54Q,OO 4. O 'lO. 000 22. 5JO 
)050.7 11'-V A 1.165 fol Ol 'ii.E:S U';J-Ql 1.32.o,co e. ,;c.ooo Z2.SJO 
t}Oo0.4 

; 176 ;. SOO M2 007ú.1 02 RES INJ)-W.l aoo,o.:l 5.9>0.00'0 22.500 
JOl0.9 3/1 A 3/11 ' S41 :12 02 Rt:S Udt- .H sr.o,oa 4.,7bC.OU·O u.suo 
00~0.6 13~0 A 1365 M2 02 RlS l~i>-H 1.3zo,co 9 .. Si!0.010 22, soo 
\J1G0.7 
0110·4 176 A 800 1"12 • 02 ltES INO-QI aoo,co· • .aoc.ooo ·ll.500 
01l0.1 5/1 A ·5/9 540 !'12 - 02 RES tHO-Ql 540,03 5.440,000 22.500 
0110.9 1l20 A 1365 P'2 02 ns IN~-Qt 1.3lo,co 1C.83tl.,O~\l 22.5JO 
014tl.6 
0\50 .. ] S/1.íJ A )JZQ, 776 " soe 112 02 ltES 1~~-Ql soo,o;, 7 .650 .. 01)() 2Z•S'•H) 
01$0.0 7/1,7/l E 7/5 54? M2 02 RES IND-21 540,0!1 6.1Z0.0·00 -2'2.500 
-;)170.& 1 32·0 A 1l65 P\2 Ol 1\E$ lti,-Ql 1.3zo,oo 12.~4C.O!IO 2Z.5oJO 
01a0.5 

' 01N.2 7/'i,,;J./4, 776 A 800 M2 02 ltES IN~-Ql a·o,o,co 8.500.000 22.500 
OZ-lü.3 716 A 7117 SI,O MZ 02 ; A.E.S INO- ai 540,00 6.,5QO.,OJ10 zz.s-lo 
02:10.C 1320 A 1365 M2 02 RE S lND-QI 1·120_,00 13 .. t.oo.coo zz.s:>o 
ouo.a 
'0230.5 9/H9/9;9/12, 776 A soo •2 02 RE$ lND .. Ql soo, o o e.soo.oob 22:.500 
:ot. .. o.z 911!iA9/17, 540 MZ -02 R.ES IHD-IU .s4o,co 6,.t~OO.OO·O 22 .. 500 
nso.o 9/.19 E ?12C 1320 I 1165 M2 02 RES I~·OI 1.Jzo,oo 11.600.000 22.5JO 
OH0.,7 
02.70.4 
O'ísU.1 SiU/S - Ql 
-0290 ... 9 
03;)0,0. -9/1 h9/11 ,9/U zz.s.Jo :Ol10.7 9/14 E Yf1e,. 176 A 800 MZ 02 , RES INi> ... Ql eoo,oo e .. soo.o1o 
03l0.4 11/1 ' 11111, 540 M2 Ol RES lMO-Ql 540,00 ó •. noo.ooo 22.500 
o;uo.1 1l/5 E 13/6 1110 A 1l65 M2 02 RES ft~J)-Ql 1.:>zo,co 1l.óOO.OO·O 22.500 
Ul,.ú.'i 
OH0.6 H/1 A 131:4, 
03c.·ü .. 3 1317 A 13/13, 776 A 800 M2 02 RES INO-QI eoo,o-1 6,800,0JO l2. SuO 
0370.~ 15/1 A 15/16, 540 M2 ~2 RES IN~-·:U 54o,ca s.4t.O.ooo -22.500 
OH0.8 '1.11 A 16/4 1320 " 1365 "'~ 02 A..ES lNO .. Ql 1.320,00. 1c.aso.ooo 22.500 
OliO.S 
04V·0.6 1.9/1 A 19/6, 716 A 800 M2 oz US INO-Ql &oo,oo s.~so.ooo u.soo 
.,)1..1.:1.3 19/11 A 19/15 540 112. 02 !H.S l;Hi) .. ~I 540,00 4.7~0.000 2:2.500 
í)4l:O.O 13l0 A 1365 M2 oz RES IND.-WI 1.320,0\J 9.520.000 ll.SJO 
0410.8 
041-0.5 1711 A 17/16, 776 A 800 Ml 02 RES lUD-QI e ao, ao 5.?50.000 22.500 
0450.2 ' 19/7 A 19/10 540 l'\2. 0.2 . RES Ul'O-Ql 540,GO 4.7!10 .. 000 22oSvO 
o.r.~o.o , 1320 A 1l6S M2 02 RES INo-:u 1-zao,co 9.520.000 2<.500 
0.ft70.7 
0430.4 21/1 A 21/14, 776 A S03 M2 02 RES l~O-Ql sno,oo S.10U.,OJO 2:2 .. 500 
0490.1 23/2 E ZJ/4 540 P\2 oz RES lNO-·U 540,00 4.0!0.000 22.50(1 
osoo~2 1320 A 1165 M2 02 RES lH~·OI 1.3z.o,co 8.160.000 lZ.$00 
1.)510.0 
0Sl0.7 23/1,.23/l, 776 A 800 M2 02 . RES IhD-~1 aoo,co s.1oo.ooo 2ZoSOO 
OSlO. I 23/S A 21/19 540 "2: 02 A:ES IND•QI S40,00 4 .. oso.oo·o ·22.500 
0540.1 1120 A 1365 M2 02 R.E$ lND-QI 1.12o,oo 8.160.000 22.SQO 

~ 
i 
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ClDADt; at~a~ASiliA ~N(XO D~ L1I ~U~E~O " o e )( 1990 PI.G tio: A t 16 
ZONA 1 2.-iUI. PAUTA OE VALORES ~(UAIS D~S TERR~NOS E EOlfiCACOEi ~0 OtSTR1ll !':: ~US.\0; .:!:31111 N 
Séf~~ : l6-SH1/3JL ftOERAL, Pldi:A INCI~ENCIA. DO !PTI.I' NO Ext.A:tlClJ !)E 1991. ... .!/'. to;CB k·)'• \ : 1':: 1 t l: 34 

_,"!a CIO ·ULC::. ;c 1/Jt..Oi< \lO 
'IU.'I\ i>V QUADII:Ü CONJIBLOCOS LOlt:S· COO NA TUitfZA rt:IH! ~1/J.l H1...:t~W~ M2 CQ"'H ................ ------------- .................................... --------------- -- ------------ ---------- ...................................... 
0550.9 Slfl/S T ~~ 
os~o.6 
OHa.l 776 A -3,00 .'12 <IZ ftES INV-~1 2JC,cJ ' • .)7$.0J;) u .. ~JJ 
OBQ.Ç ZSII ., Z5/14 54l M2 J2 A:ES lttD-~1 S40,c.l 3.740.0JO 12.500 
oHo.a 020 • 1365 "2 02 ElES ttt)·,U 1. 3.!0,00 7.430.000 l2o S_JÚ 
0600.9 
J610.6 26/1 A.2.6/16 é 776 A aco H2 02 ~ES IN~-IH aoo,ao 4.250.00·0 Z2 .. Sil0 
0620.3 27/1 • 27/20 540 /'12 oz RES lki)-~I Ho,co 3.4JC.CJO 22 .. 500 
063o.r 1JZO A 1365 •2 02 R:'ES l.N:~o-,JI 1.320,00 !1. '\:lÍt."""OO 22. SJO 
06<.0.11 
06SO.S 2ô/1 A i!:81t 9 i 176 A 800 142 Ol · RE·s IkD-ô.ll soo;, o o J.4oo.oo·o 22.500 
06~0.2 2911 A 29116 540 ~~ - oz aes tNo-c.tt 540,00 z.no.ooo 22.500 
0670.0 lHO A 1365 M2 OZ •RU Uo•Ql 1.320,00 Se44C.OOO 22;}oo 
U6ao.7 
0690.1· 
0700.! 
0710.~ 
07lO.t 
07J0.7 
0740.4 
0750.1 
07o0.9 
0770.6 
07e~0.3 
oHc.: 
oaoo. · 
0810. 
oazo. SHI/$ • C 
Q,aJQ.l 
0340.0 •1 E 2 Ol RES INO-QL 1.312.,00 7.650.000 22.500 
osso •• 1 A 8 Ol RES ItH>-Q.l. 766,QJ 5.100.000 zz. 5)0 
08óO.S 213 A 216 9 A 14 Ol RES UD-'ll 666,CO 4.590.000 Z2.5Jú 
os10.2 15 E 16 03 RES tHo-~l 1.016,00 6.~30.000 2z.sno 
06~0.0 17 ' 18 03 AES uo-.lL 1.941,00 7.650.000 22.5\}0 
0890.7 
09oo.a 1 E 2 03 RES lhD•I.IL 1.312,00 7.6lQ.OOO 22.500 
0910.5 3 • 6 03 ii:ES lfU-QL. 766,C,) 5.100.000 Z2.Síl0 
09t0.2 l/11212. E 217· 9 A 16 03 RES UiO-Ql 656,GO I, .590 .. 000 22.50•0 
1)910.0 17 E 18 03 ltES %Nt>""ill 1.Q16,CO 6.43C.000 zz.soo 
~940.7 19 ' 20 03 RU tN.>-~L 1.941,co 7.ó~O.OQO "·soo 
0950.4 

8 .ns.o.Jo 0960.1 1 E Z 03 RES IhD-•L 1~.312,GO 22.500 
1)910.9 

4·/i A 4/4 
3 • 8 03 AH IHO-rll. 756,00 5.950.000 ll.SJ·O 

0910.6 9 • 14 03 R:E$ tN~-QL M6,1)0 S.lSS.OJO zz·.soo 
09?0.3 IS E 16 Ol RES ltiO-iH. 1.016,00 1.ns .. ooo 22.500 
1000.6 17 ' 18 03 RU lNiJ-Ql 1.941,GO a. ns.oao ~2.500 

1010.3 
1020.Ç 1 E 2 03 AES IHD-ijl t .. l12,Q~ 11.415.000 22.500 
uuo.a 3 • 6 01- RES•tND .. QL 7Mn00 7.~50.000 22.500 
10.40.5 611 A 615 9 .• 14 03 . ftES UD-~L 666~00 6. õas·. coo 22.500 
1050 .z 15 E 16 03 RU lhiD-'1-l .1.016,00 9.945.000 22.50~ 
1060.0 17E18 03 RES IHtJ-Q.L 1.941,00 11.475.000 22.500 
1070.7 
1080.4 

~ ~· •1:. ,;. ' 11 ... ;.,., ... -' 
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tl~A)éJ 01~a~~Sl~lA ANEXO CIA I.El NIJttUO ·~ •• j)t, 1 )90 PA.G tHA. ' n 
ZOd I l•!iUI. PAUTA Dê VALORE$ Yfn~IS PO$ lEAAENOS ! EDlftCACOfS DO OISfRfT) f"I ss.\0: 1.'H1J/QO 
~I I<J11 1 .!6"".1U /3uL HlH.JtAL, !>A:IA l!>c(tCICkttA 00 t\--'1\.1, NO l:l(l.ACltlU iH 1'1'11. .. '.f-11\it:U llJol.' . 1 1Uf1JI \lt 

UtA 00 YA~OR bO YILOq 00 
~u· ~v GUAORAS tONI/BLOCOS L~TES COI NATURHA Tf.iRI:SO TEfl:tPIÕ M2. CO'I:it ,-------- ------- ---------- - ........................ ............................. .............................. 

10)0.1 Sitl/$ .. Ol. 
11 J\J.l 
1110.0 1 e a Ol RES I~~""QL 1.312,CO 12.750,000 zz, 5JO 
IIZ0.7 3 A S ,03 RES INO•Ql 7':>6,0') s.soo.ocro IZ,HO 
1130.4 616 A 6111 E .9 A 16 Ol RES 1H:>•4L 666.,00 7 .<50,000 22.500 
1140.1 õ/1 .4 !H 17 E IS 03 RES 1~.)-oJL 1.0l2,0!J 11.oso.ooo 22.5-J-C 
11S0.9 19 E 20 03 RES lHo)··U t.OH,CO H.no.O:l'O 22.5-)0 
1160., 
1110.3 1 E Z Ol RE$ ttn>-:iL lol12o00 12.750.000 22.,Sil0 
11&0.0 l A 8 03 RES IND-:..L 76?,co e.soo.~oo Z2.SJO 
1190.8 815 A &/8 9 A 1-6- 03 RlS 1~01-Ql 63:$,QIJ 7.ólD.MO 22:.5;)0 
12J0.9 I? EH Ol R.ES lfti)-JL 1.-on~co ll.oso.c'O Z2•S~D 
1210.6 19 E lO 03 RU. lNi) .. Qt., 1.0t31;Qí) 12.750.00'0 22.so.o-
1210.3 
12..$0.0 1 E 2 03 RêS INO"'Q\.. 1.312;00 12,750,000 22. suo 
1240.8 l • 8 03 RES IHD-QL Nó,GO a.soo.ooo Z2.S00 
12>a.s 10/1 • 10/lt 9 A 16 03 RES Ulti•Ql 6l3,QQ 7.,650.000 2Z.SOO 
1l60.2 17 E 18 03 RES !NO-Ot. 1.aJ2.oo 11.050.000 22.s;aa 
tzro.o 19 E 20 03 RES lNí>-Qt. 1.ou,oo 11.750.000 22.soo 
1240.7 
12Y0.4 1 E 2 03 RES 1NO-QL 1.31z,oo 12.750,000 zz.sao 
13ao.s 3 A 8 03 RE.t at~:-~L 766,co e,5oo.oao 22.500 
IJ 10.2 1212 • 12/10 · 9 A 16 03 RES lhO-QL U3,QO 7,b50.000 u.soo 
uzo.o 17 E 18 03 RE.S .INLI•Ql. ,.o.sz,oo 11~o;o.ooo 22.500 
1310.7 19 E 20 03 RES INO-ilt. 1.05'7,00 12.750.000 zz.saa 
13;0.4 
1350.1 

I 1Jbi"J.9 StUI$ .. QL 

I 1310.6 
1330.3 1211 E torts •• 1200 M2 03 AES IHD-QL 1.200,00 12.750.000 zz. soo 
13~0.0 12111 ' 12118 LOlES DE 1600 "2 03 !ii.ES INO-IlL 1.1!!00,00 H .. 450.0JO 22.500 
14UO.I L atES OE 1800 M2 03 RE:S lM-OL 1.800,00 14 .. 4~0.0(!0 za.soo 
1410.9 
HZ0.6 1 E 2 03 R.ES lNO-QL 1.o31'l,OJ 1C.20C,OOO 2Z. 5JO 
1410.3 14H A 14110 E 3 A· 8 03 ltES lHO-"'\. 766,00 6 .. ~:lo.ooo 22·5JO 
1440.0 1611 A 16/6 9 A 16 03 R.ES lNO .. Ql 6B,co 6.120.000 ZZ. 5 lO 
1450.8 17 E 18 Ol US INO-lL t 1.on,co •• 840.000 22.500 
14SO.S 19 E 20 03 RES. tND-Ql. 1.on,oo 10.200.000 22.500 
1470.2 
IH~.Q 1 A 9 Ol RES IN;)•'lL, 1.ooo,co 7,4)0,0·'0 Z2.SJO 
1H0.7 14/Z E 1413 Q .E 10 03 ars tt~O-<~L 67·5,00 ô .. 12c.o,jo 22·5 00 
1S\l0.8 11 E 12 Q3 RES lND·QL 1.627,00 fO.aJO.OOO tz.sao 
1s1o.s 
1S20.l 1 A tO 03 R!:S INO-:ll eoo,co 6.300.000 zz.suo 
1HO.O 14/1 E 1t./4 11 E 12 03 RES IND-~L sr.o,Qo 5.100.0JO Z.Z.SJO 
1540.1 11 e t4 03 A:ES !NJ-Qt. 1 .. 395,CO tc .. z.ao.ooa t2.HO 
1Si0.4 
1HD. 1 1 • 2 03 JtE S I~D-~L 1 .. 312,0·0 a.92S.O.:l0 22.5!}0 
1510.9 J A a 03 JH.S INb-QL no,oo 5.950.000 22.5>0 
1580.6 fali A 1111 9 A 16 03 RES %1~0-Ql 63),C·iJ.- 5.355.000 12·500 
UiO.l ln; :g 03 11:ES lND-Ql. 1.Qll,QO 7•735.000 22.530 
16\10.4 03 RES lr.D-QL 1.osr,oo 8.925.000 22.500 

• 1610.1 
16"20.9 



98. 
tl~AO~: U1•aRASIL1A ANEXO OA .Lfl NUME~O OE OE DE 179ü PAG n1A 1> 
lO 'IA : 2-5\JL PAUTA tiE VAI.ORE$ '/~..'fAU DOS TEIIIUNOS E é.DtFIC.\'COêS DO DlSfRlTO i:.'IUS\0 ·:u111/ ~u 
$ETO~ : ~6-Sril/SUL f~~~RAl, ?A~h 1Mt1DehttA bO IPlU1 NO EXtRCIC!O OE 1991. ... ~fo' kClS liJIL\ 18:13:'}.4 

Aa.."t'- 00 \lfl.tC1 'i>O VALO~ l)O 
'HJ1 '>V O.JJ.DRAS CCHJ/BLOf;OS ltJTÜ COP NATUIIEZA. TB:tEN!l. T::R11:$'lC M~ CON.H 
........... - .............................. - ........................ -......... -------... ---- -- ............................... ·--.--------- ................................. ... ................... 
16l..J.6 SHll$ • ... Ql. 
164\J.J 
1bso .. o 1 E 2 03 AES UI)-QL 1.312,00 7 .. ')J,O,.GlO 2Z.>·l0 
1660 •• 3 A S 03 RES INO-~L 7.St~,C\J 5.1jtJ.OOO 22.300 
1670.5 20/1 • 20/l 9 A 16 03 RES Ilfil""áL 6-n,co 4.5?0.000 22.500 
16iJ0.2 11E10 03 ~ES UH>-!l~L 1.0'l2:,CO '6.630.0'JIQ !2. 5JO 
16~0.0 19 E 20 J3 us xrn-oL 1.0a?,CO 7.hl0,0JO 1l.l.JO 
17JO.O 
11to.s I E 2 03 RES INí)-~L 1. 312,00 7.t.5C.tJO u.sao 
I 720.5 3 • ' 03 JtE$ tNê>-.;,)L 756,C\J · . '.nc.o;o 22. S·l'O 
11J0.2 2211 A 22110 .9 A \6 03 1\Eli IH0-41.. ~n,tu 4.,5lQ.,O·lO 22.5~0 

tn.o.o H e 1a 03 RES lltO"'~L 1.0lZ,OQ 6 .t...lO.OO·C !!.SJO 
115'0.1 19 E 20 -(13 RES lND--lL 1.0a7,uo 7 .,t.,SQ .. ClJ·O ll;sao 
1760.4 
1710.1 1 E 2 03 ll:ES th:I .. QL 1.312,00 6.,970.0010 22.S1·0 
17,0.9 l A 8 03 iRES lH'3"''1L 7~6,0<1 lt.67S.Cj() Z2:.SUIO 
17')Q.6 2411 A 24/9 9 A 16 03 !t.E'S J:l40-~l t. JJ,CO t, .. 165 .. 0:lO 22.s;w 
1800.7 17 E \8 03 RES INO.-Qt.· 1.0·$2,0'0 o.OJS.O.JO 22.5()0 
1810.lt ,. • 20 Ol RES lN,--ll 1. O 'H ,ao 6.170.000 '22.5JO 
1820.1 
1830.9 1. E 2 03 · A:ES IHO-QL 1 .. 312.,CO •• 115.00,0 2.2.,509: 
H40.t. 3 A 8 03 RES lhO-Ql ?MuCO 4 .230.,000 u.s~a 

1850.3 26/1 A 26/l 9 A 16 03 it.ES tNO-'il·L 6J3,CO 3.ezs.ooo 22.500 
1a•o.o H Ela 03 A.i$ ING-QL 1.032:,00 s .. szs.ooo 22.5.JO.' 
U/0.8 19 :E 20 03 RES IND-Ql 1.037 ,o o 6.375.000 22.5~·0 

18lo.s 
1810.2 
19.JO. 3 $HIIS • tl 
1910.0 I E. Z · Ol kE$ tNC-~JL ,,,n,co 5.100.000 22.500 
1920·8 3 • 8 Ól A:ES INIJ•QL 766,00 3.400.000 22.500 
ns·o.s 2111 A .ZS/9 9 A 16 03 RES tHC-QL 6ll,t0 3.060.000 22.500 
1h0.2 11 ~ 18 03 RE$ UO"'QL 1.032,00 4.420.000 22.5JO 
1950.0 19 E 20 03 RES llill-QL 1.oa7,oo 5.100.000 22.500 
19'60.7 
1970·4 
1U0.1 
1910.9 SH1/$•CHACARAS 
201)0.1 
201.0.9 1-A7,9,11',62A9J * 06 CHACARAS 1 o. 756,00 11.ooo.ooo U.S'J() 
2020.6 8,10,12 06 CH o\CARAS 6. 705,00 13.600.000 2l.5JO 
ZO.lO.l 97 06 CHACARAS 1S.S2!i,OO 20.40·0.000 22.5JO 
1040.0 u s 98 06 C.KACAIV.S u.sa7 ,to 1a .700.000 22.500 
loso.a 99 06 CHACAAAS a.ssa,oo 15.300.000 22.sao 
2060.5 13A60 06 CHACARAS 8.9-~6,00 13.6~0.000 22.500 
2070.2 61 06 CHACARA.S 14.160,00 18.700,000 22.500 
2030.0 
Z0~0•1 1 Aí:!S,Z7,29 06 CHAtAR~S 1G.156,CO 17 .ooo.ooo a2.S\lO 
21::so.a 26,28.31 06 CHA,CARAS 7.6Q6,CO n.ooo.ooo 12.500 
2110.5 JQ,)2 06 CHACARAI 12.046,0:) 18.700.000 22.500 
2120.2 uu 7l 06 tHAtARAS n.oss·,oo n.ooo.ooo 21.500 
2130.0 66,68 06 CHACARA$ 7.2oo,c.o 11.900.000 22.500 
2140.7 70,33A6S,67, 06 tMACARAS s.sH,o·o 11.600.000 u.soa 
2UQ.4 69,7t 06 CM AtARAS 8.547,00 u.o.oo.ooo Z2.SOO 
2)60.1 72 06 CHACARA_S s.2a7,oo 11.050.000 z~.soo 

~ ... ,. ' ··li·11·111-1~'1 -1 
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tl~ADE: 01~d~~S1Ll4 
.(O'IA~ : l-501. 
:11.:11.11( : tv-~·ill.oU1. 

~u·f•ov 

2:170~Y 

21 d0.6 
1110.3 
22.0:,.0.~ 

2210.1 
2220.9 
l2J.0.6 
2240.3 
zz;o.o 
l2o0.8 
22.70.5 
223(;.2 
2210.C 
ê!lJO. ii 
u1o.a 
2l~O • .i 
lj.)Q,.2 

2340.C 
2J>0.7 
ll6U.4 
2370.1 
1lS0.9 
23 ill. 6 
l4JO. T 
2410.4 
2tt20.1 
24.!!C.9 
2440.6 
1450.1 
24:ti),.C 
2470 .. 3 
2:4Jo .. s 
24 lO. 2 
2SJQ,.l 
2510.(; 
2520.8 
25l0.5 
2540.2 
2HO.O 
25:..0. 7 
25 70.4 
25:.0.1 
2510.9 
2QJO.O 
2610.7 
2ól0.4 
2630.1 
26-t0.9 
26)0.6 
2ó60 .. l 
2670.0 
26ao.a 
2690.5 
21ao.• 

QJ.A.>fi.AS 

Sr411~-CitAC"-RA5 

O! 19 
QI 23 
01 l5 
Ql 26 
01 za 
SHIIS-CO"ERCIO 
013 
Qll 

'" 019 
Q 111 
11111 
0111 
Clt1l 
0121 
OH1 
ilH1 
Q12J 
Ql2l 
Qlt:5 
QIZ.:. 
U2o 
Q12? 
QI29 
SHliS-tOPIEitUO 

015 

QÃ.7 
019 
Ql11 
0113 
0111 
0121 

SHl/$ • tEti.TRO 

015 

Ql9 
Q111 
o!H 

OI1S 

99 
A~EXO OA LEI NUMERO DE , OE DE 1?90 
PAUTA. O~ 1/ALOq(S VENi\tS .tJ..OS T!:IUI.(iHJS E êDtfXCJ\tJi.IS ;JO f'IIHAt11i 
hoUI:.IIAL, PA.li.A· 1NClOt.NtlA DO 1f'JU, NO U.i.:JttlClJ oH, 1'1:11. ,. ~,;!'. NCl..t 

CONJ/8LOtcis· L'OHS t~O !iAfi.IRE.ZA 
AREA tJ 
Ti:'t~~t-.0 

E SERVlCQS 

LOCAL 

CO/'léRCIAl 

A 14 
A 19 
A H 

' 35 A14 

c,lht 

"'' A,G,H,K 
r,J 
o 
p,Q,R,,$ 
f,H 

••• 
' -e,~'"' 
I 
A,a,c,e,f 

' ,,, 
tL•C1D 
E • 
A.,a,c 
• 
A 
a,c:,o 
E, f, G 

AlE 
,.,a,c 

"" AIH 
AIO 

'" 

1 (CINLI\A) 
2 (LOJAS) 
3 (~ERCADO) 

AlE 
A/E 
A, F; H 

A 
e,c,o,~,; 

E,f,H,t,.,\ 

• 

• 

• 

06 CHACARAS 
06 CHACAUS 
06 CHACi\RAS 
06 CHACAR-'S 
06 CHACARAS 

10 tOHEIIClAL 
10 COMERCIAL 
10 COI'IHClAL 
10 tO,Ifl:i!Cl.A\. 
10 CO!'IE:tCIAL 
10 COPiUCUI. 
10 COHE'.tCUL 
10 tO;U.RClA.L 
10 COI'IE.n.C,IAL. 
10 Cól'fE!fCIA.L 
10 CO~IE.il..ClAL 
10 CO·I'\ERCIAL 
10 COMERCIAL 
10 CO~E oi.CU.l. 
10 COitiE;itCIAL 
1 O CO:'ItERCUL 
10 CO~EI!:CIAL 
10 CO~EJI.CtAL 

11 C0/11 LCCU 
11 COM LOCAL 
11 COM LOCAL 

11 COM LOCAL 
11 COM LOCAL 
11 COI1 LOCAl 
11 CO"' LOCA'L 
11 COM LOCAL 
11 COM LOCAL 

12 CENT.fi.O COM 
1Z CI:JiTR;O C31'1 
12 CENTRO COM 

1 Z CE.NlRO COM 
12 CE«H.O CQ.f'l 
12 CENUO C011'1 

12 C.EMJ.ftO COI'I 
12: C'E!4TA:O tOM 
12 CEHl'RO. CO" 

10.156,00 
10.1:it.,QO 
to. nt:,co 
10.756,00 
10.75o,cJ 

294,0!> 
1V't,GJ 
'2?4,00 
1'/{,r,i) 
6QC,CJ 
3J.z,so 
1 i6,CO 
294,t-•> 

14.92.2,,71 
294,i0!) 
196,CO 
2:H,c:> 
196,CO 
294,00 
Z.J4,CO 
19(,C0 
294,00 
H6,0:'l 

420,00 
3Q'Q,Qi) 
300,0.) 

Joo,ci) 
30Q,CfJ 
.30·0,C:l 
3Q.Q,OO 
3oo,oa 
JQO,OO 

'2.·40·Q,Q~,· 
s.coo,oo 
7.961,31 

3QO,C:l 
lQ,Q,CO 
400,00 

2.4QQ,Qi) 
1 oo,oo 
4QQ,QO 

--- -~:~. 

PA~thA ~9 
I "li ;,, \(' .. H1 l/III 
11a~~ 1b:1l:l4 

'I ALO I 'JO YA\.0~. 1.10 
t:r11~0 ~2 tó~it 

11.9JC.C00 
10.:Jo.o·Jo 
> .JSQ.OOO 
a.sJo.ooo 
6.300.0~0 

5.;oo.oa~ 
~.4QO.OJ1 
S.SJC.OlO 
4.400.030 

11.v·:c.ooo 
5e7.7S·COP 
4.1Zs.ooo 
s.aS .. O'lO 

55.000.000 
5 .. zz.s .ooo 
~ .. 125.0110 
5.225.00·0 
4.125.000 
4 .. 9-'.iO.OQO 
la .9SO.O·JO 
l.BJO .. G-JO 
4.950.000 
3.650.000 

15.400.000 
11.0~0.000 
11.030.000 

14.300.000 
16.500.000 
H.3oo.ooo 
11.000.000 
11.000.000 
11.000.000 

55 .0)0.000 
,6.COO.OOO 

11C.OOO.Ol0 

11.000.000 
11.0'JO.Oíl0 
14.'300.000 

66 .. 00·0.000 
3.&50.000 

14.300.000 

11. SJO 
'lz:sJo 
ZZ..·S·)O 
22.5JO 
21.530 

2Z.S10 
·z2;soo 
?.2.5110 
~2.5JO 
H.SJO 
2Z.50·0 
'Z~. 5 )0 
zt,.S.iO 
2Z.5ô0 
22.sJo 
22.S:l0 
21.lj•0 
Z1.5JO 
Z2.SI10 
Zl.SJO 
22.SJO 
21.500 
ZZ .. 510 

zz. soo 
Z2.5..JO 
22.5·)0 

zz .. suo 
Z2.5v0 
22.500 
Z'2.SJO 
22.500 
22. 5JO 

12.500 
22.5JO 
22.500 

22.500 
22.5JO 
zz.soo 
22.50.0 
zz.soo 
az.suo 
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ClOA~t: U1-aaASILIA ANEXO tiA Ul Nl/IIIERO •E >E i>E H9'o P-'.~UIA. : ·1JO 
l.O:lA : l-~oL P.I,UTA OE VJ_LORES VtrtA.ts O:Oi T!RitE~OS t 'EDIFitAC:ltS no H$TR.l1:> Pl ~$11.0: ~J/D/"ltl 
~ElO~ : 26-~Hl/SJL Fi;OJ!!Ul.t PARA lkClDEhClA 0·0 lPTIJ, ftO UERC1CHI OIE 1 ~91. .. E"' !iCl$ H O R.." : 18t13:.H 

AREA 0:0 1/HO't :>c V.t.LOô! :>O 
~U'I DV C.UAo)kAS tONJ/Bl.OCOS \..3TH t()i:r MATU;'(U~ lE'(Ri.NO' .Tt~!tê'iC- 112 C~l'hf ------ .................................. ................................ ------------ -- ------------ ----------- ------------2710.3 .SHIIJ ... t[SO MULTIPLO 
27ZU.O 
2730.8 .. \ • 19 OUTRilS s.ooo,co 3;.soa.oao 20.NO 
2740.5 013 A 19 OUffiOS S .. 678,Ql 27 .soo.ooo 20.100 
2750.2 013 F 19 OUTROS 649,90 3.osn.ooo 20.1JO 
27:a.O.O 0!3 ' 19 OUTROS .eoo,cl 4.4oc.ooo 20,2JO 
2770.7 0111 (/~ 19 OUTROS 900,00 4.950.000 20.2:10 
27 J0.4 'i 11 ) 19 OUTROS 2.co.o,J·o 11.300.0~0 20.2~0 
2790.1 Iii[ 1:i H 10 OUTR\JS ~.szo,c-1) n.11c.ooo 2.0.t.J'\l 
2.i:l.)~ .. z QtH 1 10 JtfTii.JS 3 .. 19:;,~.) 17.600.0J·O 20.200 
2810'.G OI15 J 19 OUTROS 2 .. 9~6,07 u.soo.o.i)o 20.200 
2820.7 Ol1 S X 19 OUfRilS 2.,:!!Jl,H 11.6!D.OJO lD.zoo 
2:830.4 QI1$ L 19 OUtROS. 1.S36,4'i) e.ooo.o~ç 20.200 
2'84(1.1 GI1S " 19 OIJTROS 1o400d0 7.7oc.oo.o zo.2vo 
2850.9 QI16 H 19 OUTROS 5.540,66 u.soo.oo·o 20.ZQO 
286C.6 Ql11 L 19 OUTROS 5.476,(10 25.300.QJO 10.ZQO 
ZiH0.3' QUl • za io.u 

19 , OUTROS 5.4)1,9l 25.300.01C 20.100 

281'0.8 
2900.9 S1111S.- ClXUCJ. f POStO SAVDf 
2.910. 6 
29ZO.J 0!7 ·E, F 31 ~1!!)/tWSP 3.2oo,oc 22.000.0·00 12.500 
1930.0 Qi.9 .,. • 32 HE;'J/HOSP J.aoo,cc 22.0JO.OOO 22.sa·o 
29r.o.a GH1 X 32 "El>/HOSP z.6zs,cc u.rüc.oo-o 22.500 
2950.5 1115 ~ 32 !11:DIHO~P 676,01 6.600.000 22.500 
Z96ú.2 GIH • 32 P!EOijoiOSP 9.9?51,11 ss.ooo.ooo u.soo 
Z970.C 
2.960.7 $lUIS - tEhll\0 E.bUOtlORAl.. 
291'0.4 
3{100.1 0!3 i • 41 2.GRAU 9.3.30,27 n.ooo.ooo 20.200 
3010.4 QI7 • 41 2..GR.lt.U t2 .. ooo,co 39.600.000 20.200 
3020.1 017 H 41 Z•GRAU ~o.ooo,oo a2.5Jc.ooo 20.200 
3050.9' "" L 41 ·z.auu a.ã4S,27 .:u.3so.ooo 20.200 
3040 .. 6 Q\..14 • 41 z. GRAU 10.961151 J6.JO•c.ooo 20.200 
30)0 .. 1 Q\..14 A 41 2, .. GRAU 61.340,00 s2.soo.ooo 20·200 
30<>0.0 Q(2l 

., 41 ~.ôRAI' '6.285,4~ 49.500.000 z.o.zoo 
3070.8 
30 o O • 5 
30i0 .. 2. StU/S - ESCOLA CLASSE 
31J0.3 
l110.C 0L2 B 42 1 .. GRAU z.1oo,co \6.500.000 20.20'(} 
J12048 IHl B u 1.{HIAU 7•"173,24 4~.ooo .. ooo 20.2:>0 
3130.5 0[5 B 42 1.GRAU z.~oo,oa 2c.•oo.ooo 20.1JC 
3140.2 0!5 t 41 1.GUU '· soo,oa JJ,OQC.O•lO 20.200 
.11·so.c 017 • • 42 1 .. G1t-'U :t.OQQ,Cil 22..ooo.o.oo 20.200 
l1·-t>0.7 QIH E 42 1.GRAU ". soo,oo 3J.OOO.OJO zo.aoo 
3170.4 Ol\6 ( H 1.GOAU 4.7ôl,QO 34 .1oo.oo·o 20.200 
.31 -s0.1 Ql11 J 42 1.GRAIJ 4.9oo,co Js.zoc.ooo 20.200 
3100.9 {1121 A 42 t.GI\AU 2.4:)0,00 16.500.0JO 20.200 
32Ja.c QI.í:1 X 42 1-GUU s.tzs,9s 37 .•Jo.ooo zo. 20·0 
3210.7 QI2l H 42 1.GRAU 4.3u,2r,· 30.BOO.Ol0 20.200 
3220.4 QI25 B 42 h GRAU .$.972,41 ls.soo .. ooo 20.200 

~ 3ZJ0.1 
3240.9 

fU.24 ' 42 1•GRAU 4.261,32 29.700.000 zp.2oo 

'i''' ... i 
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~ETO~ : Z6-~~LISUL ~~~ERAL, PARA l~CID~kClA DO IPtJ, ~O E~dRCltiO O~ 1~~1. .. U• f.ICH ii.,Jt(A, : 11:; fH 14 

"i{·; A lt 1), ""'"c' i)(: 
1/Al.O'l '0 

I'IU"f .JV QJAOtlÀS CONJ/LLOtOS LO'rES CO!:I fATU~iV. T':.'lA!:!'i') T~l·l:'"'·l· ,'!L C-l~H ----- ----------·-- ................................ - ._.,., ___ 8 ___ ... -- ------------ ... .......................... ------ .................. ... ............... 
3230.6 SrilfS ... JU.O.tM DE l«HMCU. 
l2o0.3 . " 

JZTO.O OL2 A 41 JAtlO l•lf S75,~ll f.i;.JC.OJO IV. ZJJ 
lHO.! 015 • • 41 JAR.f) 1!<4f 3. Q()I),(;J 2<,C,)3,0~0 íW.,JO 
lZ90,5 OL6 e 43 JAitD I,'lF z.coo,c·j 15 .•oo.oJO zo.êJa 
3.3\)0.6 Q 113 • 43 JA.qo aF J.oa-o,cJ 22,CJC.OJO 20.2~0 
3310.3 Ql1J 1 13 JAi\tl llff 4.CQ1,0•) 2a.t..ilO.O'JO 2Q.Ijil 
lHG.O Ql1.5 • 43 JA~D ltlf '. s~u,o) 1t:o71JC.OVO lQ.Z.'JO 
J3J\l.a Ql.14 A 43- .u.o:to l'1r 2..'?70,Cl ~~.{}JO.OQI) 20.L:>tl 
lHD.S 11111 1 41 J~ .. 1" 1.9~t'\,U 14 .lOC.OJO 20.1Jil 
l3S0.2 11121 o \3 JArl.~ lNf 1.cti)Q,O•i 11.QlO.OJO 2o.no 
l3 IIO.G Ol21 " 43 JARD lNf 2.217,41 11.400.000 lO.t..JO 
1310.7 QI2l G 4l J.AAD lNF 1.997,8:) 14.300.000 20.200 
lJd0.4 QI<il:S c 43 JAIID llif 2.497,57 17.oO.O.OJO zo.aoo 
ll"l0.1 IU26 G 43 JAAO INf 2 .. 4131 ,23 11.600,000 20.200 
34J0.2 
1410.0 
lltZ0.7 
3430.4 SHl/$ .. CRECHE 
l4ft0.1 
l4S.0,.9 QIU ,B, • 44 tfi1ECHE/MATER1 6.6QQ,QO u.soo.ooo 20.200 
346·.0.6 
3410.3 
34õll.O iHII$ • ESCOLA PAIII:QUF 
1490.8 
}5;)0.9 QL2í\ • • 45 ESC PARQUE 19·.250,00 55.000.000 20.200 
lS1tJ.6 
lSl.O.l SHl/$ ... CLUBE 
3SlO.O 
lS~t0.6 QL6 c • S1- CLUBES 12.250,00 11.000.000 20.200 
HSO.S !iLU 15 51 CLUBES 49. 2:00,0'0 13 .coo. 000 20.200 
1560.2 
H70.C 
15d0.1 SKt/S•UPOlTU 
3H0.4 
3600.5 QIH F • S4 PRA·CA E$P 10.790,00 5.500.000 20.200 
3610.2 Ql21 l 54 PRAtA (Sp 5.068,89 2.750.000 20.200 
362U.O OL213 ( 54 :PRAtA ESP 18.057,71 11.ooo.ooo lo. zoo 
3630.7 
3640.4 
J6S0.1 $Hl/$ .. BANCA DE JORNAL 
3600.9 
3670.6 us F • ,70 SCA J ORHAl$ 17,50 550.000 20.200 
36~0.3 Ql9 F 70' SCA, JORkU$ 11,so 550,000 20.200 

i ~ . 3610.0 QJ15 BANCA De .IORHAL 70 8CA JORNAIS 6,oo 440.000 zo.zoo 
37J0.1 
3710.9 
3710.6 SHIIS - SUPU IUACADO 
l7lO.l 
3740.0 0111 J 74 $UP&RMERCADO s.ooo,oo 52.500.000 22.500 
17)0.& 0119 • 74 $UPEIUIEA.CA00 3.ooo,oo u.so-o .. ooo Z2o500 
3760.5 t126 • 74 $UP~"~J!,ERCADO s.ooo,oa 74.250.000 22.50'0 
3170.Z 
lHO.O 

1 
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tiOA~Ea 01-aRA~lLlA ANEXO DA t.U HUMUO OE , OE tiE 199\J FAGtiU ; 1J2 
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37 ilu.t !.H. I/~ .. f'AC. 
)8\JU.& 
3810.~ Q11,CU5,Q111 1 E2 7) PA>i 1t:'.I2,CJ n. o·>o. o~c ,Z.5JO 

,, JaZO. 2 on,oi1J,wl1~ 1 • 75 PAG 462•00 lh~oc.ooo -22. soo 

'I ldlo.u QIHJ,,Uz1,H2l 1 75 PAG 462,CO 29.7UO.OOO 22.SJ0 

I~ 
Ja~tC.7 lill25,·H26,0129 1 75 PA~ 46z,.co h.~3!).Q'JO 21.500 
SIH0.4 
l&6U.1 
3810·9 
3880.6 SHl/$ "' PL1.: 
3810.3 
l9il0.4 Ql1,.otJ,.u5.- H~ 76 PLl 1.or.s,.oo 44.ovo.o:1o aa.5oo 

!1!,,: 
3910.1 G:U,.Ql9,.U11 1E2 • 76 Pll 1 .. 04s,.co H .oo-o.ooc 12.5 oo 
392:0.9 0113 1 76 PLL 1.015,.(;0 44.000.000 22.s,Jo 

:·, 3130.6 IU19,.Ql21,0123 1<2 76 Pll 1.045,.0;) 39.eoo.o.r:~o 2.2.~il() 

~ ' 
1940.3 CIUS 1 76 PLl 1.tse,ca lS .é:O•O. 011"'0 a2.soo 
3950.0 0126 1 E2 76 PLl 1·0H,o0· J5.aoo.ooo 22.5:10 
39bo.a 0129 1 76 PLL 1.68Q,QO ls.zoo.o·oo 22.500 
l9t().s, 
3180.2 
3910.0 
40130.2 SHI/S - CEI 
4010.0 
4020.7 ~Ü1l G • 80 FORt-. E LUZ 1.6QQ,.OO 5.50·0.000 2o.zoo 
4030.4 0121 f 80 FORCA E LU1 6.4QO,.Q{) u.soo.ooo 20.200 
4040.1 
4050.9 
l.Ot.0•6 SHIIS•TELUR.AS 
4070.3 
4oao.o 0113 D • 82 TELEtO~UtUC aoo,.ao 27.500.000 20.200 
4090.8 U21 G 82 TEUCO"IJNlC 2.ooo,.oo 68.750.000 20.200 
41 JO. 9 
4110.6 
4U0.3 $tlt/S • POSTO POLICIAL 
4130.0 
4140.i 015 A • 84 SEG PUBLICA 128,.00 1.100.000 zo.zoo 
4150.5 CII1l c 84 SEG PU~ltCA aa,oo 1.100.000 zo.zo,o 
4UO.l 
4110.0 
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A•EXO OA ·LU UU~E.~O ~E DE OE 1?9~ 
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0220.8, 
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Ji!:.t:j~.( €/S T~DO$ 01 '!.E S IMO 1&9,00 3.400.000 zo.o.1o 
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l)i!o.0.7, 
021J.4 
0(.Jv.1 $HICi/$ - HAJlT lNDHIOUAL 
ou·o.9 
V.lJO.C A/t,K,N TOD-<'S 01 US INO 1M,OO 3 .400.01)0 zo.ooo 
0310.7 71C J,L,!-110 \T:J\JOS J1 RES U~i) 2.tl,oo "'·2;0.000 20.0JO 
032.0.4 '" TODOS 01 1\é$ IhO 120,00 2. 3}7. 000 zo. 0~0 
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o;so.• 1/J TO\! OS 01 JI:ES Uti> 169,CO '! .400.00·0 z·o.oao 
oJJo0.3 
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~ 
J5JU.2 
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00),0.4 SMl'G/$. -1 GR/.U 

07JO.S 
.0710 .. 2 707 
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AHEXO ~A LEI NUMERO DE OE. OE 199

1
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PAUTA OE VALORES 1Jft4AU OOS Ufi.AENOS € ê:DlfltA.UES 00 DUT11.ITO 
FEOeR.t.L1 PARA tHUDE.HCU DO IPTU, NO EXERUClO Df 1991. "" E:K NtZS 

AREA DI), 
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C.O!iJ/OLOCOS ______ .. ___ _ 
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EXISTEM lOTES 
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________ ... 
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---------
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... :_ _ . .,.. 
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V110.4 " 13 14 H 16 HJH 11 HOTLLEIRJ 51t4,(.:) 44.0$~.cJo .!.S~OJb 
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ouo.9 t• 1119 R"t;ST n ~.!:STAUU~HS 22s .. ca 14.0.t.1.üOC' 15 .OJü 
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CONJ/8LOt01 LO!>:~ tOl ~ATURlZA f(qRENa 

--·-------
_________ .. 

- -------- ':" ......... -.. ---
;:,o~l :JOStO 

I TODOS os l'tANSOES 12 .. coo,.co 
z,3 lODOS os IIIANSOES 12.coo, o o 

I A 8 roo os os ~·~$0<5 U.OtiOrOO 
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OV;,0.4 o C1 út: 93 04 TOOOS 11 CO"' LOCAL 31? .. 50 "".c~ o 11,0JO. 

Jt)7f.i.1 QCj•Jo0788 TOO OS 11 CllM LOCI.l 3'tV)tJ 7b2.000 11.0")0 

OU31J.9 ~01C111.2 TODOS 11 CO'I LOCAL 312d:) t~?S.OJO 11.0)0 

Ot,J(>.S P~~CA C 1 t 1),2 H tC"\/HS u;,co HO.OlJO 11.000 

OJ-3,3.lt PR.HA G3 E J:·tf 13 co''1t qéS H5;0J 590.000 11.0)0 

U:V':JI'0·.6 i>RAtA C1 A 04 S€Rtllt0S 79 OUíRUS 2.0Jo,c~ 1.5.39.000 1 .o:~ o 
01 o'o.7 coa 311 E 4/10 H 1.~R I..U tO.b.ZStOO 7ol39oOJO 9.9.)0· 

J:110. 4 Q 2 3 6 7 11 1.oGRII.U, 9.:ns .. ca·. 2.938.0;)!} 9,9)0 

S1 .D. 9 41 1. GIIAUi 9 .. G.oo .. oo 1oH6.00C 9.9JO 

01õo(i.o 1114581112 4l H.~tl tlif 4. 6·\1,\)i) 4.JS~.O'l0 9.9JO 

·)1}t,).J, Q '1 4 5 d. 9 1Z 59 \IUTIII)S 1-t75,CO' &.!l.li'JO 9.9 JO 
::J1oo·.c EJ 2/!. 6/12 Q ESPI:CIAL 59 OUTROS zo.2·~s .. c<:> 5.119.0')0 9.9l0 

,>170.2 u J/11 C E~H.1NO 41 2. URAU zo.637,ü!J 9.977-0:JO 9 .. 9JO 
.)1.1(,.5 ' 10 t E tiS 1NO 4, 2 .. :iR.W n.Hs,ca 3.~?4.0:>0 9. 9l0 

J~ 70.2 u 13/'U ESCOL:~ 42 1 .. VRAU 12.!.JJ,.1.) 3.h9.0JC 9,.9,)0 

J.UQ.8 Pli.lCA C1 A iJ-'1 a 90 t(/1PLOS 2.C.)C,CJ 1.c,o.ooo 7.0:!0 
) i. ju.) u lll1 s YG H MI-' LOS 1.<!-SG,OJ 1.755.ilJO 7.CZO 
tJl .. {J. j: P.U.;A1A4 lO ClNE"\A..l ~ .zs.Q,Cl} 4.~·v •• ooo 13.C:JO 

JBO.t. P.ôi.HA1A4 73 MEitCADO 1,.51JQ,CU 7-32:6 .. 000 9.9.10 

01.:~0.7 QG10~0S11 A 8 .t P 98 E:NT OlV~<I.HS 1 .. 00(1,1)~ "1-412 .. 00·0 7.0~0 

.)Uo.r. ~ C6 N A a c o 9S EH i>IVEaSAS 4 .. 000,00 3.473.000 7.0l0 
·,n;o.1 OUAAH:L PM •• SEG PUdliCA H2,.40(}rOil u.saz.ooo 1 .. oao 
Ol9Q.9 RES OFI{U1. 60 ADI'I 00 Of 6.250,00 4o492o000 11.000 

~ ..... , ...... --. J ,, i,l• ,,,,,,,;11<1..1 IIIi· I' 
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Cit.l.A:IE: 1C-!iA/I.\ ~~EXC DA lEI NU~E~O " " i:lt 1HO Pli.'Hl-IA : , ', 
ZO.IA : l-t.r_,r;; PAUTA Of VflLCqfS VfNAIS 00~ TlR~LN05 ~ i~lFtCAC~r~ on Ot~t•lTJ ;'\I.l:.'IOt 'H1J/L} 
:OLH ... 1 J IJit~:niJII l.l.:>rl; t'::tlt.ftALI .t'AI(A l:'lti.Ul:.r.CtA. D'O lnJ, ~a ~XLRC1C10 1.>1; 1'~'11a - t~ t.CU HH('\ ; 1~:13:H 

~~'! u~ VA\.C1 ?0 YALOll )0 
tlU:i .lV lf:UAO:RAS C O tU 19LOCOS L'oHS COD 'iATIJ"flA n~r.:r.<> r::t:u ·~o ~l tJj.,Sf ------ ...... • ........................ ---.. --·----- -~-------------- -- .. .. ;. ................... ------------ --------------- --------"l01(,.a tJ1.S~9h\ TOO'JS " 'H:S lk,) :.t:J,(,J :..~7.0H HoOJiJ 
il020.S 01 RES ao 144,0!) 4J7 .doo 1 :z.o;ou 
00JSa3 
0040.0 47111617 TODOS 01 !IES IND 27:S,.CI) 550.00,0 H.Q.JO 
00)0.7 Q 3ó l9A4Z 01 R.ES I tfO 144,ca 372.010 H.OJO 
00,5 .s 
Uü 7<1 .1 Q 2 4 6 8 1il TODOS 01 US IND 2]),0:) 416.000 12. OJO uv.,o.9 Q H 14 ZDAJ4 01 R.ES tt-.D 144,0;) 331.000 12.CJO 
0~.15.1 
JIJL.1 Q 48E49 TODOS 01 't.ES lND HS,lJJ 416.000 H.ooo 
ll110.4 01 RE S INO 144,00 331.00•0. 12.000 
0125.2 
il1.>0.9 Q 1S 1SA29 37 TODOS 01 R!:.S tH~ H!i,CO 7S2.Q•J,Q ·u.c:>o 
J1 ot..J:. o Q 38 43A47, 01 Rf:S lN';) 1r.4,CiJ 439.000 11.000 
01-.5.7 
01SG.Z ENTRE QDA-E/Q TOD:OS 01 RE S I ttD 1 zo., 0·0, 296.000 12.oJo 
V1 ; 5. 4 
ilhO.Lt I T.li'\ARHA. C.t AIK r oo:Os 01 R'ES IND 120,0:0 21t1.0·00 n.ooo 
0162.7 01 RE.S INill 15s.,c:o 241.0•00 1l.O.!l0 
U1>5.1 
U1lt... 6 41357911 TODOS 11 COI!\ LOUL zzs,oo 643.000 11.2&0 
01d0.5 • 1l 16 17 36 11 COI'! l.OCAl. 1 S 5',00 4d9.000 11.250 
0190.2 Q !9.\42 
~115 .l 
J<JO.J Q4':4ólS10 TODOS 11 COM l.Oi:AL 2:~s,on 569.000 11,2JO 
J210.C Q 12 14 30-'34 11 C0/11 LOCAL 15S,ca 435.000 1 1. 2 ~o 
·onc.s g 4ó<::C.9 
OZl.Sa 'i 
0230.5 O 15 18AZ2 TODOS 11 COI'I LOCAL Gn,c·l 716.,0'00 11.230 
02<t0o2: Q é.)A29 37 36 11 COM l.O'Al tss,oo 549. o ou 11.2:10 
Jl5U. C Q (jJ}.q,] 

02:;15.0 
)2 ;,O. 7 Q 2JE24 rooris 11 CO'i LOCAL Hs,o~ (103.000 11-• .HO 
02 :.o5. a 
0270.4 P;(.ACA 2 2 41 2.~R.I.U 17.710,0•0 9.431.000 10.2JO 
u2>0.1 E.l: '1.17 41 ?..GRAU 7 .. 920,0J 3.!!4l .. :>OO 1o .. 2ao 
ovo.9 EQ ó/11 41 .?.GilAU 7.731J,C:j 3.,.J.::l.O'l0 10.í'ú0 
03JO.O pi{,\-::A 2 42 1.GR>.U 10.540,1;l) 3.1!1:7.0')0 10.20'0 
ll310.7 PKAtA 3 42 1.GRA.U 9.ooo,ca 2.356 .. 0ú0 10.t:UO 
J320.4 1;-l 3/5 42 1oG!tAU 3.f.~1,CO 1.,.;n.JOO 1 O. ZJU 

'OB0.1 E'111 1.0/1) 4Z 1. GA.AU 6.óOO,C) 2.3S5.0JO 10.l00 
JJ~tO.~ n l1/32 J0/39 42 1. Glh\U ~.oaa,co 2.0JO.QDO 10.2.00 
0350.6 EQ 44145 42 1. liJi..-.U 7.ó30,JO 2.5:4.0JO 1 o •. z uo 

~·rn<)ll.J E~ 37/33 42 1.GRfi.U -'S.JOO,CJ 1.477 .. 00·0 10.20U 
O,HQ.J EQ ::!15 4/6 719 42 . 1.GRAU ·J.cr;c,cJ 1.395.0'J0 10.2UO 
J3;>0.a E.!ol &/1C 11/13 42 1.GRAU J.CJQ,C!J 1. 395. OJO 1 c. ,t\}Q 

OB0.5 E.l: 12/14 42 1 •. ~1<!.\0 1.~;0,CJ 1.035.000 1'J.~JO 
04J0.6 E-l 41142 .. J • GRAU i.!.5VQ,CI) 1.226.000 10.ZJO 
1)410.3 E.;, ~11 42 1.1i!I.W 3.>7?,co 1.711.000 10.'2áU 
04.)0.ót PKHA 1 01 so C 1 NC..'Io-AS 1.:Jso,co 4.232.000 12.000 
041JlJ,.Q PK.tCA 3 02 50 ClNE."','-$ 1.·650,00 4. 794.00.0 12.0l0 
Old0.4 P~HA 1 ~! 60 MH'l DO DF 1.250,00 16.o23 •. UO·O 10.ê:UO 
0490.1 " 11/13 SfRV SOCIAL 60 ADf'l 00 DF 4.290,()0 36.31o.oac 10.2JJ 
05(0.7 P~ACA 1 lliPS 62 AUlARQUlCO )Q.Q,QO 572.000 10.21)0 
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ClJA)E.: 1C~ãA:•A .A.-~1:)(0 \)A LEI -Y~MtllO ., •• .,~ t )'1J t>.\'-h.\ ' hl 
lO,,.;. : ... - .. t .. r~ PA~1A D~ V~l?~~S VENAtS OÓS T~RR~NOS E ~OtfiC~tl~~ Oú OCST~ff? t~f.ô!.AOI Z:\/11/.ll,) 
.oLfV;I; •J.o-;LI)t1 (,,:.,fl ft.IH.lll..l., rARA l!iCíUt:ffC!A. (!l,iJ lt-'11), /IV HLit1:1ClJ '.IL \.''11• ... 1;!" 1-ICl.:io lU.) lU : 1u:1i:P· 

.u;._ P•) VI.I.O~ bO Vll.'i'l oo 
'IU:l :IV <4-JJq)R_A$ tO!'IJ/6LGCO$ L.OHS COD 'IIATLo.UU fE1q_11tO t!o:R'l:EilO "12. C·>~ àf ------ --·----------- ------ .... -.----- ---------------- -- ............. ------ ------------ -------------- -----·--
.}.) H. 4 t. 11 .1 A'~ 11 1 i, 1 S TOD:l3 Jl ~tJ Í,\',J ~r~,o:1 !1-H.U-.1~ 11 ol' jt) 

.~v.:. .... 5 h 19 20 .H. 31 J1 Ri:$ INtl H4t0:1 401.000 11.COJ 
oo.H.3 
"o•c.a Q H ~5 .23, <9 iOt~O'$ 01 U$ na~ 2.15tGO sso.oao 11.ó~o 
00)0.7 32. H 01 R:'f. S (ND 141.,0'0 367.000 1.1 .. 0tl0 
Jli.J!J o .s 
007,;.1 o 1 J B 14 rooos 01 RES INtl 275,00 4'9.000 11.0•)0 
Jü 3C.~Y 11 1• 21 E 01 RES lhO 144,0..0 l26.000 11.0JO 
!JOjs.v 13 14 ,. 27 
OO~u~6 

0Ci?5~ 7 (,'lHE Q~A-EIO TODOS 01 RES INO 12o;oo 292.000 11.0~0 

'JOO.J 
ü1U0.7 w 1A5 1 11 TODOS 11 CO:ol lOCAL 2.l.'S,QO 695.000 11 .. 00'0 
V110.4 G. 6 t '1 11 COM LOCAL 155,40 637.000 11-00!l 
J11S.5 

.J1.lu .1 lii612H16 lODOS , 1 COI'I lOCA,L. us,a.:l (>95.000 11.0iJO 
:.}1 .HJ.9 1? lO J:J l1 11 COM lOCAL 150100 Sll .. OIJO 11.0'.10 
J1 H.O 
dhJ.ó ~ 2 .:S 29 32 J:l tonos 11 CD>! LOCAL 2 2 5/0!J SS2.000 11,0JO 
01 ).1).3 Q 22 25 11 • COM LOCAL 1 s 5 14''1 411.000 11.0JO 
l16ú.C r.I131417HI toDos 
;)1/0.t 21 23 24 2:t 11 COH LOCA!.. ns,:ca 1!0,000 11 .. 0UU 
J1UC.5 o D 27 11 COM LOCAL 15$AJ JP6.MO u.coo 
J1?S .c 
:ll1c.~ PUO. 1 ... 19 oun.os Jo,c·o 15C.~OO 9.6..l0 
.:;z.:a.õ AC. l"f(~JUST!UA 'A.E 3 20 lNtl t.Hi!IAtlO ~0.065,cíJ 16.566.000 9.630 
J2:b.5' C:J 14/,1o C ENTRO SAUbê " :notrfo3P 5.1.!2.,CO 4 .l~õ.O:'JO 9.6.;1) 
02...v.2 C.4 t.úrU c êNfAO .e~sao 41 2.,;R_,u 7.6~Q,C:J :5.7H.OtJO 9.ob'JO 
Jl:5V.G i.~ J2/C4 

,,, 1. G~AU 3.8?.~,()) 1.6~13.0')0 9.630 
O i! )C.7 ~J H19 1!1/21 42 f.U$AU 3.Rá1,.C() 1.614.000 9.6:>0 
Jt:lu.t, r.J -.:.d71l " 1.Gili'IU J.Hz,c.o t .. 57c.ooo -y.o;o 
JJJ(.o.(i PitACA 1 1'\USEU 46 CUL TVRo\l 15CtGil 2IO.OJO 9.6.:10 
J:s10. 7 PM.ACA 1 47 al:lliOrECA 1'JO,CO 1<5.000 "9.ld0 
·J! lC. t, P.(!lÇA, 1 ' 50 C 1 Ni: 'IA. S Z.OJQ,CJ s.sH .o:w 12 .. 1-Jil 
OJ :.u.1 PU~A 1 PI.AY GROUifO ,. bl\IUSUE:> 9UO,CJ (177.000 9.610 
Jj~\,.6 P HCA 1 n 'fRtADO 2.t>~{},t:) ,. .131. ooo )2,650 
Jj .H} • j PRAU, 1 74 SUPf.~P'EilCAOO 1. 2~v ... co a.J59,COO 12.650 
JHU.C U 11/S 76 PLL ~;.oo,uo 7.-~lú .. OOC 1S.Z60 
J-4Jü.o Pr\A.:-A· 1 CORETO 79 OUT t.IJS -10t0•1 256.000 9.6-30 
04C·li.C. ' 2) .. st.a PU9L!(), o2.5 ,r J 1.D03.C•)C 9.4 ~o 
o.oo.~ E.'J12/16 I>EL POLICl(l d4 SlG ?IJJLHA, J.o-\o,cb 2.Q93.0.:JO 9.6,)0 
J·~~o.s • v as C t-0:~\t.;I.lOS 1. s;;o ... CJ 1. )36.0·!}ü 9.6J0 
J•d0.2 Pil:.HA 1 90 TE:r!PLCS 1.o·:.w,cJ 2 •. '156.000 9.6::.0 
J4. ~-0. c Pitlo :A 1 90 TOtPLCJ" 2.5·)Çi,(jl} I.ZH •. CO~ 9.6.)0 
J4li;. 7 i.J 13/H S ERV· SOCIAl. 91 EIH AS l SQC ·4.2~0rCO 3.<'.131.000 9.6l0 
,jl,.-:!.~.4 Ai. 1 SE'RII soe lU 91 ~NT "ss s.oc 1.Ci1l,7'i 1 .. 423.000 9.b:~Ú 

:Jlu•ü .1 Ai. 2 Aõ!RIG:O !'IEHOR 91 EHf A~S 'iOC 4. 10/)ICO 3e)J2.0JO 9.6~0 

J500 .. 2 E:il l/4 l/5 aiO 98 EtH DH'i:HS4S 1.50Q,C;) 1.<::'ll..OJO 9.6~0 

JS1CI.{J E~ o/? 98 'i::NT Vl.J.l~SAS 1.f.15,cJ z. tiO.OJO 9.b.s0 
'JIIO.I i.J 11/H 21/24 98 EIIT OlVtltSA.S 2.970,0J z.~s1.ooo 9.6&(; 

JS ~v.'-' u 2.5123 96 E~T í>n'Eil.::.AS 2 .. 970t00 2.851.000 9 .. 630 
olS<t0.1 l:..l 1,.11 a 96 éln OIVE:R:SA.S 2.310,00 2.475.000 9.080 
JH0.9 i..t 31/H 98 EIH PlV~RS.U l. soo,oo 1.151.000 9.680 
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OH0.2 

~u-; .;,;zA; . 

~ .;.. l, ~ 
Q 3 4 1 ? 2C 43 ' '!l A 54 
Q 55 € 56 
CJ/' CEI.TRAL 
COif CdnK.4.L 
COI' C~.\U.\l 
Q 1 2 11 12 
W i. ii 3G 3 J 40 
E:..! j9/6<l 
CtJ'IT HOTE.lE.IIt:) 
Cél.t 'IIOTELEIR~ 
CChT liOHL.URO 
P~ACA 1 
U Z913;> 

:. J:.i l.EST! 
Q 27 li:.SlE 
o H OE:iTE 
PiLHA 1 
?,HCA 2. 
?RACA. 3 
PRAtA 1 
r.:ua-2 
P 1'1.1 C A 1 
P~HA ( 
P.t~Ct\ C 
P~ot.lCA 2 
PltHA 2 
?~i\C!\ 1 
Pi!A:;A 1 
P~AtA 1 
?Ht.A 1 
Pdí:A 2 
PRA::A. 2 
p~.~~~~ 2 
AE LESH 
A.i:. LESH 

AE LES1E 
AE. l.OH 
AE Otsl E 
Q H 
Q 43 
•• 5l/S6 
E~ 55/Sb 
E:ll 67168 
• 67 
AE UHICA 
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fdiXO tiA lC <'ll.i'\UIO OE i:>': .1C. 11?0· 
PAUTA D~ ~~LCqé3 VENAl$ DOS TtR~~~C$ ~ ~Dlfi(~COt; DO DIST~ITJ 
h .. ilERAL, •'·'·U l'lctl:li:*4(IA b·O 1Pt'J, III u:~.:Cl\:.1;) 01: 1N1. - :-1' 110:0 

C.01-IJ t.::L.O!:OS 

dl 01 .\ 06 
iJL C7 E O!S 
PJ9101112 

PJ A 

i.. Jl..:S 

T')t=)S 
T:JNS 
T·JO:)S 
lO!>'lS 
T OD•Os 
TODOS 

lObOS 

Ot 02 03 E 06 
04 e os 
A 8 

1 ' 2 
53 E 54 
IHUP 9UHtfAb 
UNtO $AUOE 

11 
04 

5 ' b E. 1J 
7 FUND CU I. TIJRU 
8' fi.JiiO Cl;llURAL 

·1ft TIHB J::JSTltA 
1AO~ REGIOtiAL 
RES AIJI'I HGIONAL 
t ~·~:> 

CAHII 
T'EL.SDi-lfiSillA 
RCSCR'IATORIO 
T H~Bq,ASILIA 
HL PaLitlA 

I SI:P.Y SOCIAL 
01 A 10 
0.1 A j6 
tt~fRO ESPORTIVO 
11 A ~s 
26 A. 37 
1 9 A 26 
2 3 PU. 

PLL 
01 CEI4Tri.O COM 
02 CENTRO. ENS 
14 
21 E l2 
TE:ftf1 ON18US 

CCi:> .'fHL.-hlA 
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lC iA : O-INIHH.:'i/',).·N.\IiA PAUTA D.: \IA.LO!!.E.S V!:14.lU'DOS HR~ENOS t ttHflC.\I!JES DO OISTRITO i,tl5-C: ll/11/10 
Slf~R : 12-AA!~ iSPfCJAL f~OfRAL, ?A~A 1NtlbEHCIA 'O I?TU1 H~·~XéRCIClO O~ 1991. - '!1'. HCU k.)~.\ : 13~H:l4 

AR:.A. DO VALOõ!. 00 VM.O"': lO 
NU'I JV ~J~ólhAS tONol/&l.CCOS l.-lJTC:S COO ~ATtJHtA Tf; ~R ..:"'"J T~K1Etl0 !'12 C)KJT 

------ --------.. -- ----------- --------------- -- ......................... ............................ ............................. --------
J5!ú.7 Á~-o LTL l4 Ats COU·.HVA 6 o~? I SJ t.rtJ::?.D90 t.2.6Jli 

OB·J.4 LTM o; RES COUf!i'A an,1r1 9 .~os.c'lo 1Z•6JO 
as .. o.1 LT H 04 RES CCLtT1VA 1.1o1,91 12.25C.OO·G t·z,&JO 
os;o.9 LTO 04 !tfS COL.H:a"'A 1-313,40 1J.B2.coo 12·600 
D5-,.0.6 LT Q 04 RES COLETiV~ 1.72.3,80 16.1?9.000 12.600 
0.570 .. 3 LT R 04 RES COi..UtVA 1 .. 900..-0) 17.355-0lO 12.6)0 
os JÚ. o 
as·,o.a AE-7 JUNTOS LT A AG 04 !'tES COL~ fl VA 2.6:1·2,50 ~l ,4JS.OD•D 12.600 
OóJG.9 LTH 04 HS COt.HIVA 4 05, G·O 5.35!.000 11.600 
Uó1~.6 LT I 04 RH COLHIVA 41l,Sl) s.s'~.4 .. ooo t2.oOO 
Ob.:ü.J Lf J 04 .III"S CO.UTlVA 42o;c·o 6 .. 044.000 1(!.6:1·13 
UóJO.O LT ' 04 RE5 COLlTtiJA 4lO,cO 6.1.52 .. 000 H.bJO 
06~0.8 LT L 04 RES COlETlVA 442,$') 6.159.0)0 11.600 
ilb .. 0.5 LTM 04 RES COLHIVA 4:;7,SJ 6 .4.!0.()00 1:l·ô~O 
Q6.>ú.i: L T H 04 ;as GGbHHA J.'72i·SQ , .. ~Q!).Q!J(l 1l•6:l0 
Ob/U.í.i 'j • ~· ~~~ <~blflvA U(l,f:U.) ~J,ff?,eCJa i ~,Bqij 
06 J.}.? LT P 04 Rts c:cu T!VA 51Q,.l):) 7 .O&S.Mil H.6J·O 
Jü ~~.1; LT > O~' 'lH t:CUTIVA 5}0,0:) 7 .l·JO.OJO 12.6,)0 
.J7.JJ.~ lT ' 04 ,us CQU:TVA 5SO,Cl 7.4~8.000 12.6:>0 
')71J.l LT S 04 A.ES COLCTIY.- 57$,CO 7.710.000 1Z.6JO 
v7..:o.G JUNTOS LT T i! U 04 1ES .:cLtri~A 1.H2,0 13 .. ~71 .. 000 1Z.6UO 
J7 .. c. 7 crv 04 A.CS COLHIVA MO,CiJ C.lo-!>,.010 12.61.Hl 
07-.0.tt JU.NTOS L f Y t:. l 04 ~E.S CCl.EH'I~ 1. 41 o,c:) 14.3?9.0•)0 1 2.f:}Q 
J7;U.1 JU'il:lS L r <~-1 ~ ;-2 04 RE S COLEilVA 1. 590,C0 15 .340.oJO 1ZeóJ\i 
J7.n) .. 9 LT > 04 RES COLETIVA 9oo,co 1C.531 .. 000 12.600 
U77t..o oasê.RVACAO:. SE DES.Il'EI'IBA.AO{l VALOR TSR. X 2,0 
0775.7 p/ APA.fiTAMENTO VALOR Ml X 1, 5 
07~0.3 AE-d Lt I.· C. ~E ENSl~O ~ l 41 2-r:ifi~U 10.972.142 9.349.000 HeóO'O~ 
OlYú.O Lt B 69 OI.ITROS 7.3$4,61 7.119.000 12 .. 60ú 
oa;..o.1 LT C f1UII' C()~IUifiT .. 69 OlJTROS 8.257,71 7.683.000 12.600 
Ot110.9 A.E. 10 a9 ounos l .. 82Di0\l 4.298 .. 000 J2.600 
j));llJ.6 AE 11 GUiASIO S«ASJ:LU 41 2 .. GRAU 6.164,40 6 .420. 000 12.600 
J(Uli. 3 
Jil :.o.o AE 12 LT A/N,A.-1/H-1 04 RES COl..f'Tl~.-\ 3JO,Oô 6 .. 4ao.o·oo 12.600 
ó8)J.d 
O!L(;.5 ,A.E 13 LT A./Q,A-1/Q-1 04 itCS CoLEtlVA 330,00 6,420.000 12.600 
0&70 • .:. 

04 , ttES cà.t.HJVA tla~u.c AE 19 L T A A. Q 990,00 11.391.000 12·600 
08'f.J.7 
09 .. 0 .. 8 H 2.0 CAES.B 61 AGUA.IfSGOros 1· 2()(],00 2~041.COO 12.600 
0910.5 
'J9t.0.2. Af 21 CAESB 61 AGUA./é.SGOTOS. 3. aoo,ao 4.029.000 12.60·0 
1)9 JU.C. 
09 .. 0.7 OdS~RVACAO: $E i>ESI'fEM.!IRAI>O VALOR TER. X 2,0 
J9 )0.4 p/ API<RfA"!E'4TO VALOR M2 X f,S 
09~0.1 
J97ü.9 PLL-1 ROU:.ilBIANAP. 76 eu 1.oo·o,oo 30 ... 423.000 22.~80 

09aO.õ PLI..-1 VIA lla-1 16 PLL 1 .. ooc,co 30.l.23.QiJ.O 22.680 

09>0.3' PLL-3 VIA ~B-1 16 ,>tL 1.ooo,oo lo.<a.cM «·••o 
10:00.6 PLi,-6 l/IA .VB-4 16 PLL 1 •. ooo,co 30.223.000 2.2.680 
1010.3 

2A Út"ltO~ 1illO.O ESCOLA ClASSE 1 42 1.1iU.U 3. gQ,CO ,,zu.ooo 12.600 
1030.8 éStJLA CLASSE 2 2A AV.E!U)A 42 1·GRAU 3.240,00 4.244.000 !2·600 
10<t0.$ .ESCOLA CLASSE 3 2A AVE.fUOA 42 1 .. GJUU 3.240,00 4.244.000 12.600 
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LO'IA. J-l:ilíH"I";~ADII,. 
HTCII: 12-Aü . .\ i::. ... ~CHL 

"h .. -1 ol't 
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1Dil~2 
1110.0 
t 1 .w.1 
1130.4 
1110.1 
11)0.9 
11;0.6. 
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A~EXO DA LEI Nlr'\E'tO DE Of. Of. 119:i 
f'AUTA o-·,;; "IA!.C~ES \IE.HAtS Oô)S Tf.RIH.tWS E .!D'ifiCACO'i:S 00 t~ISTR1t·) 
~€OLR~L, ~Aq,t, l~CtOE~ClA 00 lPtO, HO EX~~tlC1~ Ol 19Q1 ... ~r ~tt• 

AREA (H) 

Lt>T.ES COI> ~ATlJREZA H1~~~:.l ---------- ·---------· ------------ -------------·-- -
1-V t;;NTFIA.L 91 ~NT AS.;; soe 2~17~rCO 

AV CZ~TRo\L •• TELE C~MUrllC 2.17d,~;) 

AV CENTRAL 84 SEG iiUliLltA 2.H1 ,2o 

AV CéNTRAL 74 SUPE.JtMê:AtAOO z.eoo,c·J 

ZA AVfNIDA 92 2NT RELU 3.9oo,co 

,, 

Pft.GINA : 1 >O 
lqt~S\C~ 21111/~0 
hJk-\ ~ H:1l:54 

VALO• ~O VALO~ DO 
iliH$'(0 112 CO~!t.t 1 ---------- -------

3.117.000 12. 6\ltJ" 
::s.ar.o<~o 12.6JO 
3.197.000 12.6')0 

11. H7.000 U.6oo 

"4~862.000 u.4~o 
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tlJiiJE~ (~ .. ;'LftlA;..TZ~A .4'ie>t0 DA t.n ~UMfKO ~E DE lJt: 1Hú P.\.,J{!-1.\ : 1.:-l 
Z\. ,J. i ~-;:l;)lTI.<~ftiNAtiA. FAUfA Ul: V/I.UIIf~ VOIAtS 00$ HiiR:lliOS ( l!IHHCHOE'S 110 OtSrntt'l f~l"õ!-.40: ~.t/11/;,\ 
JoL>11i J ,;w- .... ,.-'leloUKlfLS 1-.!ii>~~AI..# P,t..llA llitlPt:NtiA P,0 1PTU, hU ~);-!!GlCIO.Ul; 1'1Y1 .... ~!" hCU H:>R-\ : 1~;1.HH 

Af.!(A fiO ~11,l0'' tu) YAl.O'I J'J 
t'llU I ;>\- Qü,-'HAS C0,'4J/8:LOCOS L·:>T~S CCD NATUREl.A H.R;P:U\? T~:RU·'iO "12 O~ H ............... _____ .,.._______ _ _______ .,____ ................................... ... ... --.---------- ......................... ............................... --------
JUhs.t. "' Gl tJ.: t.IJ 01 J. ..,o ~1 <l.l:i lhi> ;::Ji:;,t;:l HC.U.lO v.\.IJ~J 
il\uV.7 g C1 02 K L 0\ A (Jb 01 >H:S lN? HO,OJ 2BO.OOO 9.0)U 
DIJ0.7 O Cl 04 OS 06 ~/J 01 A 60 01 RES lHO 20o,OJ llJ.ClO 9.0JO 
V1)0.l Q C3 04 OS 06 K LP Q 01 A Ob 01 R~S lN~ 160,CO 2d0.000 9.0)0 
;)1 ~1.1.} Q 1.) é 20 TODOS AH 150 ~.2 01 JUS INO Q,Ct) 171.00.C' 9e0J0 
Jt .. t.l 1~1 "2m1 '12 01 Rrs tt-~o o,c:.t H6.00t: 9.ovo 
oHz.t 201 A zso :-~2 01 us l~D o,cn azo.coo 9.0JO 
01~l.O 251 A lOO M2 01 RES lkD o,C•l 245.000 9.0•JO 
01,4.8 3C1 A lSO :<~2 01 R.ES INO {),Q') 2S9.Q·l'O ~.OVO 
OHS.o S$1 A 400 "12: U1 A.ES !NO Q,I)Q l94.0JO 9.,0JO 
01 ~ó.4 
õl1-=!7•2 CDM E AES TODOS ATE' 151,) ~2 13 COI'\/it:ES Q,OO; 203.000 2.0\lO 
01-Jõ.O 151' A 200 ."12 1.:S CO"'f.{ES Q,QQ 23~.000 2.0JO 
01 Qo1.,9 2t:1' A 250 fll2 13 COMJ.itES 01,01.)' Z!.Z.O.')O z.O·J·O 
01,;1) .• 2 H1i! A 300 M2 13 CO·M/AES oi,CIJ· 2H.C0·0 2e0JO 
OH1.,0 300" A lSO M2 U ÇO'M/!H.i Q,.OO' Ji!Z.O.)O z.O·JO 
ll1'J2.,9 351 A 400 l12 13 COI'\/~tES 0-,Ci') 3$C.0?0 2.1J;)tl 
02vV.l a ct E o6 ~ N o 04 u.s cournA :sso,o'l 6.o-oo.ooo z.aJu 
oz5·o.c Q cz :n o4 os "' N o R s T J4 RES ccuri.vA Jii.o,o:.l 6.ooo~oJo z ... no 
~30~.0 EJ 1/2 3/4 5/6 8 C"K 01 4 07 11 COM LOCAL ~2,5~ 45C-Cl0 Z·OJO 
J3:iU.o Eõ! 1/l: S/4 S/ó I J 01 A 14 11 CO!II LCCAL 41ú!S 3J7.3UO ,.OJ·O 
J360.l E.;, 1C/l0 G 01' CéNTIIO SAUOE 32 11to/HOSP 8971l7 500.t)00 2.ú:)U 
1)3::.5,.4 O Cl 01 CEHTR:O S~UDE H ~tD/iiO:iP z.s.zo,Cl· 1.00G .. O•JO z.;:f.J.j 
JJ75~1 EJ 1J/20 H , 01 41 Z~G~AU 12.3Q.,.5 1.300.0~0 ~.CJ~ 
04úV.6 n 1/i! G G2: 42. l.~RAU 2.S'I01CO Si)O.OQO z.O:JU 
J450.2 EQ 1/2: 1'1 b1 42 1.GRA.U J.CJ!'!.",Q') 5SO.O·JO 2.0JO 
OSJJ.t. EQ l/4 G 02' 42 1.GRW 2 .. HO,C1 SOO.C·JO 2.0:Jtl 
;JS)!J.9 EJ l/4 H 01 42 1 .. ~RAIJ 3.570,0::1 t.OC,.·CUO i!".OJV 
06V0.9 E~ H6 G OZ 42 1.GRAU 2.ô'1Q,C:) 50;).000 2.0J·O 
06SJ~S E'<l Hó H 01 42 1.~J:IAU J.QH,GJ 55C.OQO l.OJ·O 
067!1.C E.l 10/20 t 01 4l JA\\0 I~f 2:.420,76 500.000 Z.O')C 
07;J0.5 .EQ 112 J/lt 5/6 'A 12. !1ICAOMtRCA.OO 570,00 15C.O'JO 2.0JO 
01:10.1 E\li 1/2 S/6 84 SE.G PUJLICA 43Q,C3 30C.QOO 2.0JO 
08~~.1 E-.. 1/Z l/4 S/6 .; tJ6 fCT lló,OV 2SO.OJ'O ,2.Q·:JO 
oa~v.a Eoil 1/Z l/4 s16 t> F 90 r"Ero~PLos 4So,oo :soo.oo·o 2.o·~o>O 
oaoo.s Q 01 Lf oz 91 ENT us soe s.6:ss,9a aso.oo·O 2.oao 

~ 

'I j;!:·! I ~ !1 ·i ! ~~ !I j . ' I 
• . .. 1 •• J 

11 ~~~~~··--~•-IIJII'ilfllt·nift"*"* r · 1 ••*'"7' 1 
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claADE: lS•PL~~~~TtNA ANEÃO DA L~I NUMEkO DE OE ilt 19'i0 1'.\IH."ó\ 2 1J"l 
Z.OoA : 0-lhD~TER~IHA~A PAUTA UE VALC~lS Vt~AlS DOS TSRRCNOS E tDtfiC,tOLS ~O OlSTRt10 t•l13!iAOt 2.~/1 li ~i) 
SdO~ : 02-S.\Itt..\ VItt:'iTINA H'OERAL,. ,.,A,1A WC11.1Eht1A DO IPTU1 N0 EXf.HClClJ OL 1,991. - -~~ ~c z ~ tdll~ : I x ~ 11: 'lo 

APEA 110 YAl')ll ~0 YAI_OQ I)~ 

'H .. i O'V a~.toitA& CONJ/6L0tOS lOTE~ CC.a '1ATt,;RE.lA TE.!F.":).IJ lL:.t ~:.·w ;u c•J'.,r 
------ -------------- ------------- ---------------- -- ................................. .............. - ..... -..... -------------- --------
OC.1,hll S!'l:JR TUD t•T~ ZOll!\l J) 'H S lN~ Q,C'l Z~(.C"O ~.VJU 

Ji: zo. 5 ;, C 1 A ·)Y 201 A J JU 01 i!ES 1110 o, o;) J15.0JO 9.0,Jl) 
DC. 30. Z O: 82 A 131 J'J1 ;. 400 J1 'I:ES H~O Q,1;0 3)0.000 9.0JV 
ou .. o.c. ~1J.SA141 '01 A 500 01 'lES Ii~O o,o':l 1,2.0.0')0 9.UiJO 
0C.)0.7 O 143 A 2V1 501 ~ 61)0 01 US ItfO o,oo 472.010 9.0.J·O' 
OC~ü.4 601 A 7.00 '01 iHS lt11> o,oo 525.000 9.0JU 
OC lC .1 V ~ICEii:TlNA 701 J, BOO 01 ftt S i NU Q,OJ 3~0.00C 9.,0J·O. 
O.Ca0.9: TODOS M>1 11. 900 01 fiES 1!\0 o,oJ S1Z.O!l0 9. Q.)ü' 

ü(./~. 6: 901 A 1 0-JO 01 I\ E S Illr> c,.c·o 6~S .. OJO 9. OJtl 
01 JO. 7 1001 J, 1250 ~1 iH:S !Hi> ·o,.iJJ 700 .. 00-o 9.0SO 
0110~4 1251 A 1500 01 RES INO OAIJ 7l5.000 9.Qjl) 
01 w.1 1 SJ1 ~: 2000 J,1 RE S INO OrO) l'iJS .. GOQ 9.C·iü 
J130.9 201)1 ,.,. 2!iJO Jl :IES .:.nJ o .. o-o ;;n. o1o·o 9 .. 0.Ji) 
J1 :.u.ç 25<)1 A JOd'o 01 HS 1NI.l Q,(;·j 9~5.D·JO 9 .. CJO 
J1 >il.J 30J1 A 350.0 01 RES IN:I o, I).) 1. C~ O. OJO ~.OJO 

"01!10.0 l5 01 A lo COO 01 R. E S I N">, o .. oJ 1 t1 9!i 5G:1íl '1,9::;9 
0170.8 4Vl1 1t 50\lO 01 :ti!.S l~il o .. co 1.2t-Co006 9.0d0 
01 '3\). 5 50·)1 A 60•JO 01' RES na o, o') 1.365.000 9.0JO 
01 ~O.l ~001 A 70•J'O 01 RE 3 I ND OrO O 1.470.COO 9.0JO 
02 ,),) • 3 10l1 A SOJO 01 íi.ES IND Q,O) 1.575.00·0 9.0;)0 

0210.0 80il1 A ·-'100'0 ()1 R·ê S lNJ Q,CIJ 1 .t>eo .aoo 9.0;)ú 

OL20.ô 9001 A 1·0000 01 lt'ES .!NO o,co 1.BlO,.OOO 9.G~ll 

02.J0.5 10001 A 1'2.,500 01 ii:ES INl> o,oo 1.9H. 000 9.0JO 
·o.t:...o.c 12501 A 15000 01 11;.ES lNO o .. ao l-110. 000 9.0()0 

l 
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t!J"'>E~ c!~-?d'l'-Ll ~'- A'HXO ti' Ul ?4U;-\~~O ~· H 1.1i 1'r'fJ• PA•1 tllol. : 1 :4 
lJ·1A : u-.tii.J~H.~i" !1M.~ PAUTA O~ '1/ILO~EJ v~.IJAlS DOS HR•tl;~OS t. ~oHtct..COi:S iJJ btstii:If'j f.':lHO: ~!11.:/JJ 
~~r~, : JJ-~.13~ 1 A~lt11~~L f~O{PAl, P~aA t,tlbi~C14 00 IPTUt NU ~Xi~CIClU ~L 1~V1. .. .;.lo, NC t ~ tiJ;• "· : 1 .: 1 it S" 

AflU. 00 'IALO:t 00 VALO- Ol) 
i..J:I Jv .. u.i~,) ii !\S CúiJI::lCCOS UP:S coo O. Til-\. ElA TC.:'i!:: t.J r::~~c:'lo ... ,, c; ")l'f Jl ------ -------------- ----------·--- ------------ ...... -- ---- -------- ----------- -------------- --------
J,j.1:.;;. o ~ 1 J A :.1 f,H NC'I:l '1 ~t:. ·s 1 Nl o,c J :nr.c>:: 9.t..~~ 
J\;~[;.} -c 11'~ A 1.i7 2:)1 A no .)1 ·~'t s lh.) c,c.) 41JS .O lO ;..cr! 
Jü..s;;..., ll h2 Jü1 A 4·JO 01 tt:;s INJ o,CJ 4H:.G.)O 9.0)0 
.~r.-tc.o 4;)1 A soo 01 iiES 11\D o .. ~o Hc.o:m ~ .O•j1l 
j;J)(.. 7 S'l1 A 600 01 R'ES U~Cl o,o'J 507 .. 00:) 9.tDJ 
JQ~H .. ,I, 601 A 700 01 ReS INO o,oJ 1'i7S.0·)0 ~.OlO 
J070 .1 701 A eon 01 RtS tM o,cJ 720.0;10 9.0JCI 
JJ~>J.Y eo1 r.. 900 01 'll.lS U.O o,t'l 1.37.000 9.0 lO 
)0:/\),6 931 A 1000 01 I!.ES INO o,c~ ·,;,?. OIJO 9.ü.JO 
·}1 Jü .7 1001 /1 1~50 01 HS IND Q,{,!) ?.:o. o:>o 9.c:.a.~ 

0110.4 12$1 A H '.lO 01 'tE S I IHl Q,O:O '74 s. o~w 9. 01}0 
J1 .:V .1 \5U1 A 2:0;)0 Ol l!ES INO o,co 1.0l).OJO 9.a~Hl 

J1JC.7 2!:')1 A 2500 o:, ~a t'io o,tl 1.1-H.CJC 9.0JO 
J1 .. C,o lS!J1 A lO;)O 01 A t:S HfD Q,G') 1.215 .•JtlO '},Q,)(J 

JDC.;s lO~~ A H·JO 01 RE S 1NO Q,C') 1.,3')C;;C'.l'l ?,O:.)U 
Jhv.c. . !~~t ~ 41J:~Q gj •1!;q JfHI e• P'l 1 ~~J~.:~1S ;;(íj~ 
o.lH\1.~ SGUü 01 itf) llí,) c;,GJ 
w16.:.,;, $0:.11 A oOO.O J1 fl:ts I~íl o .. c0 1.n5.C•JO 9,0)0 
J190.2 oOtJ1 A' 700•0 01 Rf. S ti.;) o,o:o. 1.t·)O.,OilC q,()J'IJ 

Jl,;J.3 70'!)1 A tiOoGb 01 Rf:S ltd> Q,,QI') 2. 02s·. C;)·O 9.(j.j(; 
·J(.1&.G 10:~1 A 9ú00' 01 RE:> 1~0 0 .. 0:0 2 .. bO.O:JIJ 9. ü.HJ 
·jC: c! C.·. a >'0'!>1 lo. 1 0000 01 R.f.S I t-.O o .. ov 2.340.000 9.0JO 
,).;;. )ú. s 10001 • usoo OI R"S llil> o,to 2.sss.ooo 9.0JO 
Ji4V,2 1 Bo1 A 1 so·oo 01 'H.S 1N!) o,oo 2.790.000 9.0JO 
l.1'25G.G 
J2:J0.7 
02.70.1, 
IJ.So.Jll.u C·C d1 C LU~f " tLUSES 4z.c::~o .. oo 2.s;o.ooo 7.ó50 
!H1C.7 C E ül Cl.U,;!E 51 CLUEIES 4s.coo,ou 3 .ouo.ooo· 7.6'30 
JSW.4 c~ 03 ClVJl: 51 CltiBtS 2S .. C.Jo,.oo. 1 .. BüO.O(H) 7.bSO 
,):.)0'.6 . " PLL 76 PLL 1.Jjt,QJ 12.1JJ0.000 16.2:00 
Jhii • .S C EMtTERIO 88 CE:o!lHRIOS 6.60•0,CJ 1 .. :>Jc.ooo 7.6 )0 
Lo370.0 I GRfJ 4 90 TE. MP LOS 1.5oQ,GJ no.oJo 7 .. 650 
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J410.3 A SERV PUSL 07 98 ENT tiiVERSAS a.c.Jo,oo 1.800.000 7.650 
0420.G • sz UIHCO 98 l:NT OlV~R.SAS 10.565,00 1.50·0.000 7 .. 6jQ 
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U2:>0.Y. 
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05JU.2 
OSS0.9 
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A,'/fXO D'A l.Et NU."'HtO PE ~E !>t. 1 '793 
PAUTA !>t: 'UtLC~f:S VtN'.-..:S DOS ltRiH.:·WS ~ eillHC.\C~ES ;;,o OISTUTJ 
FEDERAL, Pf..~A .ItfClDEt-tU. 0·0 IPT!.I, Nj t:XeRC1Cl;) OE 1191. "'';!" tiCH 

Aii-::A DO 
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' 01 10 COMtRtlAL iO,CJ 
I'\ OHL 31 HOltU:l/1.0 atJo,oo 
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ANHO OA U:! "ltH"'l í(Q OE 
PAUrA DE VALOReS VENAIS DOS 
HOtUL, >'M1.4 I.'-IC:IP.EHCIA DO 

.tJlE$ 

PARQUO:: 
I NA/'IP'S 
tH?.li!.GAtU 
ta 

SERV SOCUL 

------·- ___ , 

" ~f: 1"'19a PA(: HU t IH 
TfHR(NQS é 20IfiCAt:>êS DO DISTktTO f;.'~IS'io\0: ~JI1jnO 
1PTU; NO UlRCHIO OE 1191. - t /1 hCl S. HOIL\ ~ 15.l1.S;H 
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•• SE:.G PU3\.ltA 1.800.rOU no.o;)c, 9.CI1~ 
H C UOMB:iitW$ 5. 501),01) 937 .o!lo !(.,{);.}:) 

90 TEMPLOS J .. s2o .. oo 750 .. 000 9.0);j 
91 E.HT us soe 8 .. 300 .. 00 1 .. 4~5 .. 0JO 9.0'ltl 



! 

" ~· 
:;~ ..... ,.,. .... ..: 
..0::<-:
~-" 

~ 

v 
% 

-:!': 
~ -' ~ 

:; . 
~· Q~ -0" 

c- ....... 
~30 
~n ............ 

~::::: 
'"V 
o" ...., .~ 
~ 

~~ 

~n 

~~ 
,., ..... 
n.O:"':: 

~-
'"~ 

w~o 
ao o 

o 
< 

~--v 
<% 

~-· 
~-:.1~ 
- v 
""=''"~ 
=>"I-
7« 

~-..... « _ .... ... ~. 
"""' o.::.-::_ 
0<« 
XI- •,J 
iU:-':)0 
Z<w 
<~~ 

< 
o 

<' Z% 

.. x 
-'« 
~-::":'>-........... 
~~:~ 
I, .. , 

~·~ 0"\;1";)-'.., 

n ~ 

~!e .... .,) ... 
UN~ 

o-' -="•.,.. I 
:o 
~" 
~~· ~ ' ~NO 
>~ 1 

"i:;!t"'t'l":)0000 
~>,, ........ t"''~GI<:t 
ooooooo-. 
~ ...... . 

l:)<oC""'o-o-o-o- .... . -
00 I L~C.,UOOO.Q_O_ 
n~ I <"";>O<:"'>CIOQC"H=> 

__,I <:"><:l~~ooOt':JO 
.,. -.· I • • • • • • • • 
C"~f;:.>QUOOCIOO 

_, "I"":>"')"" """'"''"'Q ...:: t-I...., •"Ir-. N r-.,...r-,0 
:> I • • • l 

N -~• -
~~ ' !":'::"!f"'<::'IOOQO 
o-< . '-''..J'~•.,ocoo 

O:'- I ...................... 
< ~ ' <.:1'::10000.00 , .. ~ ' ""' ~..,,...,<":l~-. ..... o o 
~~ ' NONN""O 
<- ' ...: . 

' ' ' ' ' 

' ' ' : ~ ... < ., ~ 
""""~"'"" -' ..... ~< <~< 

:;; ' vuz:c.-.::~.:cz ' '"("r.:'_ ............... 
~ ' ........................... 

' 
7:,. .... _,...-1-1...,._, 

< ' QO.._ ... .._~.._...J 
~ ' uuonoooa. 
o 

"' ' !,;),-;,-o .o-o-c-a-c 
'" ' --~,..,.., .... ~,., ..... 

' : ...... 
' ~~ ' ' v v .... 
' «« ... 
: •U W ~ 

~~....,-,....o·o·...:...., : ............... ..-o-:>"10 

"' ' "' ' -,-....:;Oot<~<w -' ...:. -~ n ' ? <71.;.;. ~-.-.-'"""-""''~ _, 
' U<..IOOOOOO 

' ' ' ~ ' o ' u ' o ' ... ' ~ ' -• ~ ' z ' --o ' --v ' •C<'T.IU'l).Ol.IU.. 

' ' ' ' ' ' ' ~ ' < ' :i ' ' < ' ~ ' -~ o ' 00 

> ' r-...., ..-.-o o -o .o"" 
n ' ........ : ,,:)·j~<:lt::lt:)OO T ' .... '? ""'<":! ..... ..,"' -' ................ ....,~ .... -4" 
~ ' ':>~'JO'=IOO"::Q 

• . 

.I 



C~~AOt: 2S"'PL~~ALT~NA 
LD-·A ; J•lr,.l(f[KriN~OA 
;l/<~j( : Uf-~Lo-IO,..J'!) .. 

'4\.1) )\I 

o/1.-..oi' 
o L ...... J 
il2uO.l 
02}J .s 
02) O. G 
J.!~ .... li 
OJ)0.6 
JLO:. ó 
t4JJ.2. 
;J5 ..... .r..2 
0>:....J .. ~ 
J~"'V.7 
Jb:,~ü.S 
JJ,.O,S 
J7:a0.1 
JO,:ul.1 

, .. 

Q\JA.>RI\5 

189 
,llo/E't.O ,?.' UI f.IU11i~O DE I>E Cl'c': 1110 
P~UTA OE VALCR[S ~l~~:S DOS tERR(~OS E r&tfltACJl$ DO Ot~TR!f1 
f~Do.:\\Al., i'Ft!l/o lNCtu.:.HCIA PO lPlU1 NO Ht:..:ClCh) 0/t. 1'1'11- ... 11 titU 

~J'I ~ol\ j)rJ 

COt,'J/BLGCO:i Lt)TE S CCI> nATURHA n.q;r,;AJ 
_______ ... _, ___ 

... --~----------- -- ------------ ____ ................... 
;l)' ~-. I,Jif oH\1·.~~-"':i s •• · Ju, i1·1 

"' 
,, "t:I'IT ol'iillS.\S 10.0·JO,C") 

09 RES OFICIAL 60 'DM 00 Vf 5.60D,CJ 

09 A 65 C -dOMb~LIOS 20 .. 0-JC.,CO 

1 'J TRI8 JUSTtCA. o O Ali~ bO DF 2.S.JQ,l:) 

11 
,, CNT 11i~O$AS 5.:P~ .. co 

" .. ~NT OtV't'"SAS s.J·?;,c.J 

13 ilUA R.TE.t. PM 
,, ;;f:> ru;uu, úO.c-:w,·~J 

1 4 ló EH ~[Vt.!lSAS 17.)40,t.j 

1> 93 ~ur oJ -1.1- -~s-'s 17.HCtC::l 

1o n 'EHl OlVtfiSAS 1ú.4n";c::~ 

17 9" dH .OHUSAS 1(1..,04,(,) 

1' 98 E:H i)ll/iA"SAS .s. 2-J.2 .. C) 

10 98 EhT UVét!SA.S ').200:,C.;) 

PLL 7ó PLL z.12S,OJ 

C(.!Hli lO CiNit~~~ u.l64i,O:t1 

P~~;t~4 ~ 119 
r~a"'.~-'O' -.:111.lll\1 
fORA : tt!:1S:H-

VALO:J ;o VALt.rl JJO 
HR'(E~O M2 tOhST 

.......... ----------
1 .~-;U.UJJ 
1.5JO.~JO 

975.000 
1.8-JC.C-.)0 

,;i') ,1}-}Q 

1.1!S,óJO 
1.1.,5.Ul·O 
3 .c·,o.úJc 
1 .".!7':l .CJIJ 
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9.0JO 
9.0J0 
,..r;.:v 
9.0:)0: 
9.0JU 
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0450 • .2 501 ,. ooO 01 .U S Iktl o,co 475.000 7 .CJO 
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c 1 ~:~ Jl:. ZS•PLA ~Al.llti~ A;<~:;<O bA LEI tW'IEi{O OE >e DE 1 )90 PA:itu'l 11l l.O:t.:. 1-llO!ll ~ PAUTA Oi VALC~LS VENAtS DOS TERRE~OS E ~Oif~CACJES bO DISTRITO r:~l:..SAO !3/1J//i) H r·~a rJ1-iT WL rtO~I:tAL., I,Í<H 'I~<:i:OENctt. no IP1U., N'l r:::.:.~tlttO U~ 1B1. .. U' NCH t',\.:... \ n~n~H 
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Ch"AUE 27-SA~.>\MJAU 
ZO.A D-lhOET~~~~~AtA 
.H T\:.t JU-Cjhf 

:.u·~ )"i :;uA>llt: .. s 
--~--- --------------
Jütv.a 
c1Ui.\J.5 
0'050.2 
oo•~.o RESIHhtlA 
00!.0.7 
00~0.4 HA5.1TACA.O 
VG7j.1 
ü..;JJ.Y CVI'Id.CIO 
\)\J7'Üo0 
;)1 JJ .7 COI'.ERt10/tNOUS 
\111(.;.4 
01J0.1 ~Ali1lAt40/tO~ê 
01J.}.9 
J:1 ,a.6 KABl.T AC A.O/CtlM.e: 
,J1S.i.l 
'J1 oJ.U AREA ESPECIAL 
J1 ;.;.h 
J1l'l.S 1 AV~NBA 
01 f;).2 
02UJ .l 2 AVEN'l.OA 
0210.0 
úZZJ.8 i'l~llJDlS 
02:.SO.S 
;)2t,j.2 
02.jJ.O 
02.6J.1 TOOOS LOtES 
Ol7'J.4 TOOO:S LOTES 50 

'ISI3 

~NEXO '1)A l.l:l 'fU"'E;R.O ÓE il'E DE H9() 
P.e.UTA D~ 'J/<I .. Ci!ES 'i'êttA!S ()OS HRII;E.NOS E ~i>If•.;:t.;,<;l)f~ DO oiSTRll-) 
ftD.i:R.A.l, ?ARA -l"'CIDI!NCIA 00 lPlll1 ~O .t:.XHCttiO 01 11'11 ... ü~" 't.,.;z.t, 

.\REA O'l 

CO"lJ/ai..CtOS l.':lHS COO N.A.fl.i~HA tf.:HI;.';f.d 

......... ---------- --------------- -- ............... - .......... ---... -------
11DICE llAü 

IMi)lVIDUA.l -QR u-a-o1 

COLEllVA 27-o-oz 

27-G-03 

TRIA 27-;J-04 

RCIO kOHE-Qii H·0-6 

RCIO SUL -os 27-3-'06 

27-J-10 

NORH 27-1-07 

NORH 27•1·08 

>UL 27-~·05 

LE~.H: 27•l·ü5 
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1.160,14 

p~,t~~: 11~" 
-.1 r.v·.: ~-,.,,,_. 

HJ;i '• ~ 1•.:1,H .I'+ 

Y'A'..IP I)IJ '4'A\.(J.t Jl,í 
1r.:q~~c ·~z C%H 

~• · IL•C ;:o 
J .: •• ,o .. c-Jc 
1·"·>0.õ% 

1·'2S .. O')lJ 

1o<Z5.0•JO 
1.415 .o~o 
1·'·0.000 
,.,4c.ooo. 
4.;t;lC.GJO 
1.4B.,CJ'1 
1o4a.cJJ 
t.AH.OOO 
l.Hc.on 
2olo00o0)0 
1.U~.CHi 
1.115.CJO 
1.U$.OjJJ 
1.4z.S.Ol0 
J.840.MO 
1.0:30.0.)0 
1·'HO-..CIOO 
1.?1o.ooo 
1.115.CQO 
1·H5.D'JO 
1-275.000 
1.1t!5.000 

,.~75.000 
1.77C.ODO 
1.425.000 
3 .. 1ZO.O:Jll 
1 .. 2.75 .OIJC 
1-710.000 
2 o4JC.CDO 
1.175-000 
1.125.()00 
1.275.000 
1.900.00·0 
1.275.00·0 
J.840.0Ll0 

1.4~5 .. 010 
1.425.000 
z.4oo.ooo 
~-120.000 
3.1zO.O·O·O 

1 ':o. t• ;t, 
n.&.J<~ 
1S,C l!J 

15.0;JU 

1$.Gjl) 

15.0JO 
, s. ,j;j,. 
H.üJU 
1S.UJ() 
15.0.J~} 
15.UJO 
f},.IJJC 
n.iuu 
u.c,w 
H.CJU 
15.0)0 
15,.CJI) 
1 5.0·)0 
H.OJO 
15.0.)') 
1.$ .O-lO 
)5.0)0 
15.Q.JO 
tS.OJ'() 
15.0~0 
ts.O·JO 

n."oJO 
15.0JO 
15.0~0 
15.000 
1S .OIJQ 
15.0JJ 
1S.OJO 
1S.Ouü 
15.000 
1S.OJO 
15. OV<I 
15.000 
15.0ilJ 

15.0JO 
15.0JQ 
15.000. 
15.000 
15.0JO 



li, ~ 

zoo 
C!.JA.Jl~ ll~H!r~~.~.UA Jtr~HO· OA L.:r NU"f~o{O " i>< 111: ltlf.} N~,:·!,4 : í!JI} 

z:\) ;, : ·J-l,\.H.TE:.~I':Ik.4.J)A PAUT,\ O.;: ~·At.OUS 'IENAIS. O::IS Tl:.R~UC3 E. €C.4HCo\COli 00 '.)!S'tP.HJ 'i: t,1 .'.i>.O: -:!1/1}/)0 

Si. 1:..71 • Jt- Hb'if:.;(., ;>A~JI lf4CI'O!Zhí:I~ 00 urU, ~M·CY.E«CIClJ .,.;_ H'91. - ".~ 'NCH ;;1R ~ : 1HtJ:)4 

Uo:.~ ~J o/.H.Cl t>a V.H.OR M 
'lU t VY i;;JA;;KAS CO'•.!/!.LOCC:i .I!·Jfi::S c~o 'fA.n;=n.tA H~tt·-''1 t .:-< I:!: I~ C Yl O'..:it 

------ ----------- -------------- -_________ ._ _____ -- ------------ __________ ,.._ ----... --------- --------
2 t, )3. 4 1 i-lt2 1 ) ;:0"'1/'HS ! •,I,,('J 1.ES.C·)0 1 ~.';.JU 
2 .. :.o .e- 3 ,,, fl C-JJf/'{f.ií J);;,D 1.1.!5.~")0 1;.. o)') 
.!4,},$ .1 ' <tl 13 C.:IM/~i.S 9n,o t â ~O .. V-)C U.C·JO 
241 J.a 5-6 Hel ll CCff/1{€ S 11i5,~-) t.osa .. aoo 1S.C JJ 
.11.?5.1 ; 1 !i'tl 13 COM~·e:s 80ru4'f 1.5"Jo.ooo 1 s.o.Ju 
,g :.J.5 l A4 ffCZ 13 ccv~e:s 24$tCl 1.tl$.CJ·O 1s.c iU 

24J.S.6 s-6 H'C2 13 cO~/~es 2~9,$1) 1.H5.0'JC 1S.OJ.J 
.Z4 JO ,2 7 HCZ jj COI1'/~ES tH,J1 1.4ts.Ot10 1S.Oo~~'J 

24 ll .• l 6 2-5 "' 13 ':>:"1/ at:: s l:r•JO,C•) 1.us.ooc 15.0JO 
.Z~JG.J 3 "" 13 COH/;tES t .. ~UJ,SJ t .7/C.C!)G ts.OJJ 
2$ )5. 4 4 "" 13 CO:otlil:ES 972~00 1.~JO,OOO 1S. o~hl 
Z.51ú.C 
2 s 1;;. 1 l.OHS 50 •100-150-2:001i2 YU tO~ERC.t'J 

.zs ~" .t 
25l.S.9 QW-306 1 1 "" 1l COM/H~ 616,70 \.42$.000 H.OJl) 
Z>JC,5 z rlCl 13 COI't/!le:S 91o .. N 1-."L''5.CJO H o O ..lO 

25.35.6 2 1 <Cl IJ, COI'I/ii:ES q··ro,cJ 1.•no.oJo H.OJU 
2 ~Iii}. 2: z "" 13 COM/~(J 1.c;.s,c·J ê.<f.JG.UJI) ts:OJtJ 

25 +5·. 3 3-4 •c 2 13 CO="I/il:f.S 51 VI:') 1.21.5.C1HJ 1l, O.HJ 
~~}f.j ,o J 1 "" "ll CC~/RH 1.H3d~ J.nc.o.oa H,OJO 
2SJ5.C 2 HC4 13 cc~/iu:s 1.42~t60 J.:j .. o.ooo 15.0tl0 
H::.0 .• 7 QN-30> 5 1 «cz 13 COiilrlE:·.; o11,2S 1o42J,OJO 1s.tJJa 
~BS.a 6-7 Htl \l CO!olli!:ES "5~o,üJ 1.12s.coo 15,000 
lS!ú .• lt 8 rlCZ 13 COMIJU.S 715173 1.425.000 15.0)0 
(575.5 • 1 Ht4 13 COI'I/JU.S 1.361,50 3.120,0'00 1S.OUO 
.!:5~0.1 2-3 Ht3 13 COM !~lU 1~0J4,CJ f. 9·l0.000 t;.o-Jo 
25:1S.2 8 1 VER Ae: 
.!S lU .'I 
2115 .c lOtE$ 50 -100-1 '50-200M2 yEA COM.ERClO 
lc..JO. a 
<!tiJ!).C (1,16•307 1 1 Ht2 1J COMI :tES 4751$...1 1 .ns .. o o\) 15 .OJO 
2é10.7 2 HCJ IJ t:DJ'i/.?ES 1.Q:)5,JJ 1.:uo .. oJo 1!;.0JD 
2o ts .a 3 HC4 13 COf'l./tH:3 1.;1:j~,7S 3.1ZCJ.OD:l 1.S.OJV 
lo.:·J·I, ' rltl 13 COH/t(ES S.h .. H 1.27S .. MO 1!;.i),J0 
h~S.5 2 1 "" 13 co~/.u:s 1~H1,C~ J..nc.o·Jo 15.CJI) 
2td0.1 l HC4 13 C0:-1/A.ES 1. ClJ ,07 2.4:1C.C1)0 15 .oJo 
2~dS .2: 3 1 \\CJ B C.0~/'14;[$ 1·0}21'i1 1·1 lC.OJO 1S.O.JIJ 
ZcC1Uo9 2 Ht2 1J Cú.'VAES 6JS..,B 1.425.0-.JO 15.C,JO 
26 .. 5 .o 5 1 "" 13 Cül11'fEii 7'Jt .. 1~ 1 .. 4~j .OJO 11.QJO 
ZtdO .. ó 2 HC3 13 t;)~/ !itS t.o1o .. i'4 1.>JC,OJD 1$.CJO 
.Zo;;;.] 3 HC3 13 CO."\/.U!. 8H,C4 1.c;eo.coo H.OJO 
Zo iuol • rlC2 13 CD"'/.IU:S 6J1,H t.us ... llo.et 15.0l0 
lQ')S .4 5 HC2 13 COMI "':E.S i't,1,.Cl 1.1.25.CQO ts.C:l\1 
2!.1/0.C • 1-7 "" l.J COfJ/iH.S 537.1'i'S 1.275.CO-O 1h0oh1 
2675.1 7 4 "" 13 C CMI R.I:S ~.!1,05, 1.9lC.CüO H.CJO 
2~3&.8 s "" 13 COM/!õ!ES uo .. é1 1.11$,000 15-0.io 
2.6 }5.9 • <C2 13 ::CMI iH:.S 211,~S 1.1Zs.0.1o 1S.CJO 
2tJ IU.S on-J07 7 7 «Cl 13 COM/ii.;~ '217,40 1.1.2)-.0JO fS,I,JG 
21:1]5,.6 3 itCl 13 C0.'1/R:E.S 67VGO' t.4zs.ooo U.OJO 
ll ~·iJ .. 6 9 HCZ 13 C011/FI:ES S04,0il t.42S.OOO 15.000 
2.7~S.7 3 1 VH H 

~ 17 1D .. J. 
27\~.4 LOTES SO -1 0·0-15C-~UO"'~ VEII CO~EJClO 

Hl.O.O 

t •>i·(, 
I 11~\i"''i··~l;l~~i'j~~:~(h I ·l1 I'' I~ !'I' I • .. 'W;,illllllii<ij, 



!" 'Ml'/1+-

Gl~~J~~ 21-~A~k~~~lA 
lJ"IJ. : U-lr.OHfE~."lNAVn 
:H:r<:.i( ~ ..JO'" 

'lü1 JV 

l7ll .1 
l7itr.S 
nn.9 
27 4·.!o5 
2h5o6 
27};).2 
l/~5-J 
Z?:JCJ,C 
2763.0 
277:jo7 
l7TSoil 
27u\l.4 
U3S.5 
Hlúo1 
Z7H.2 
zaJc. a 
zt~jS,l 
HJO,C 
Z8J.\o0 
z.a l.D.? 
ze;:;.a 
l(UO. 4 
uH.s 
2.84~.1 

l.b-t:l ·' 
l8 SL. 9 
2õ;5.ú 
2&~>Z~b 
20:.r$.1 
2S711.J 
ldl!J.4 
za~.:;.o 

1ÕJ5 .1 
28~';. 8 
26i}o9 
29JC ,•; 
29JS .. C 
2)11(:.6 
29bo7 
t9ZC.J 
l9l:5 .4 
2.? lúoC 
BH.1 
2? .. u .a 
2'HS.9 
2~;ú.5 
29Hoó 
.!9tH)o2 
.!9,~ • .} 
297Co(r 
Z975·D 
l9BG. 7 
29SS.a 
2.9~0-4 

'WAi'l us· 

Q.'l-306 

LOU$ 

QN*;JO~ 

Q«-J09 

QH-J10 

O.N•l12 
O.N- 312 

LOTES 50 

CONJ/~l.OCOS 

;, 
4 

• 
7 
a 
1 

-A!I:\UAiJ(.I(dWA4AM I !f' <! 'Ti':" ~"''*!llil • '11 --~ .......... " 

2D1 
~~'iEXO DA :.li NU/'IE:40 :JE. lU O~ 1 J9il 
PAUU o;; 'J/•t..CIIES '/LNA\S OOS Tt:.hRtuOl E ~ilifiO.tl)êó;. 00 CIISrl'ltTO 
ftPt:R.U, PMU l'itlOEtttlA ~O lPlU!" NO EXJ:.J.tClClO tlt 1 N1• .. E:~ 1/CU 

LJhS 

1 VER A~ 

1 HC4 

"" HCS 
l 
1-2 
3 
1 v~~ 

' 2 
7-S-9 
1 

HC3 
COJrt!.UCXO 

IIC2. 
<cz 
HC? 
HC4 

1 VER A. E 

CC!> H.UUR(H 

13 COI"/ H$ 
13 CCf.IRU 
13 CO"'/IIES 
13 CO.'IIJHS 

13 COMI~é:S 
n cdffti?ES 
13 COMf~ES 
13 CO'I/ttE$ 

A~t:.A C{) 
'T':,':j;J\~~0 

1.6.n,71 
1. P)ó,..GO 

b?~,J, . .) 
915,2'J 

691,2~ 
7H,n 
100,GO 

1.3no,C}I 

900 MZ 'lléR. HAB .COLE1lV.\ 

-100-150-200~2 

2 
l 
4 

' 

1 He2 
' H&'t 
3 HC4 
4 HCZ 
1 HCZ 
l HCl 
3 HC2 
1 HC4 
1 Vffl A't 
1 liC2: 
1A4 HCl 
5 HC l 
1 itt2. 
2 HCl 
1-l-3 HC2 

VER COMERCIO 

1 
l 

' 1-2 
9 VER 
1 
l 
3 
1 
2-3 
4 

' 1 
2-3-4 

. 5 
1-2 
1 
2 
1 ·VER 
1 
2-3 
4 

ilCZ 
HCZ 
HC4 
HCl 

COPI€.RC10 
HC2 
Ht4 
HCl 
Ht4 
ltCJ 
Ht l 
HC2 
nel 
Ht2 
Ht2 

"" 11CJ 
»Cl 

COMERCIO 
Ht2 
HCZ 
KCZ 

U t!:)'liJIE3 
u ecl4/~.:s 
1J COI'I/ AES 
f5 COMI IU'S 
13 COM/olE.S 
1l COI"i/ .<E .i 
13 COM/RE~ 
11 COMIRE$ 

U COM/ 'tE$ 
1l COI')./ AES 
1J CO!i/ H:> 
1J co~l/,us 
fJ GOM/ ,'lfs 
13 CO~/RU 

n co~taes 
13 COI'l.l!l.t:S 
13 t0'1l~E$ 
13 COM/~f5 

13 C, O.>!/ lléS 
0 CO.Mirl:ES 
1.$ COM/RéS 
13 CC:-'1/<tES 
13 COlol/RES 
H C0'1/ iHS 
13 (01'\/!\~S 
13 COM./ HS 
fJ C0'1/ HS 
13 C5i'!/RH 
13 GOMIRU 
13 C'a~lõ!ES 
H COI~IRES 

13 tO:o\HES 
13 COM/ RH 
13 COt(/JU:.S 

U1-.l!t 
~"ta~o:aJ• 
1. O!iO.,J!J 

6'ZOro.i 
4"1lt0:1 
967 ... ct· 
4B3.-CO 

1 .. H o, c o 
7JO,O'J 
too,c:J. 
22 !j,,S) 
51.15" s·a 
S.io 1t Ci.J 
219 ,.co 

663 .. 6·'l 
62bJ7'J 

1.3!)7,_$0 
lf~.t~ .. ü) 

93C,l3 
1.J.ss,ss 
1.oo:r2:,c3 
1.204,1.0 

7il2.,C.J 
821,5'0 
492,00 
H :i ,.cu 
HJ,4;) 
Slf,U 

1.0.;;1,2.1) 
7'/t.,ca 
7!J3,9J 

561,75 
504t00 
674,45 

• 

r'st~~ : 2J1 
7'11 H-'02 ~3/11/10 
1.•Ji!o\ : let1 HH 

V.~i.!J-l 1}0 VHJ·t J{J 
T~~RCiO ~~ CJ~5T 

j.:'40.0-i0 
J,.:HO.(};)[) 
I o?:C.OJO 
lo9JO.OOO 

1 .425 .ano 
tt~ugg 
leUO.OOO 

1sU15t0.:Jó 
::ltHE.Od~ 
2.•4JC.O•lü 
1 .. 4lS .. O:lO' 

·1.275 ,Olü 
1 .. 9vC.cOC 
1.27S.Oj0 
J,11C.O~O 

t.4zs.o~w 
!.OSC,OJO 
1.125. 000 
1.27S.OIJO 
1e215.Q'JQ 
l.HS.ODO 

1.H5 .. 0>JO 
1·425.000 
;.1,0.010 
1.9;0.010 

1·500.0'JO 
JoiiO,QJO 
•·~•o.ooo 
l·lzo.ooo 
1o77C.000 
1oY30.Q;)O 
1.t7'5 .. 0'10 
1.1ZS.O'l0 
1.t75.0\10 
1.27S.ClJ 
~.400.0JO 
1.tJ;;o.a"o 
1•9$C.OOO 

1-275- .. 0llO 
1o27S.OOO 
1o425oOiJD 

l>.C.Jú 
l>·CJO 
!>oCJO 
!S.OJD 

15eO•JO 
1 s.oao 
15.0.)0 
15eOJ0 

19H1\)0 
lh!l~Q 
H·D;JO 
fl.CJO 
15oOJO 
H.QJ() 
15·0·J:a 
11·0"10 

1S.OJO 
J>.OJO 
1;-0')l) 
1S.0:}0 
15.0;}0 
j5,Q],Q 

11·0·10 
H•OJO 
1 S.O•lO 
I>·O·JO 

1 S.OJO 
15 ,OJG 
15e0JO 
15·0-.lO 
15·010 
15·,000 
1!iaCJU 
15.010 
1S·CJ0 
15.0!10 
15.0)0 
f5e0JO 
15.000 

llo'MO 
1So0)0 
ISoO)O 



-, , .. ~ 
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202 
Cl)~}i; 27-S.l!JI'.:.,.,..;SA!A A.'1nc o.>. u. I w:H I!:O ., OE eH H9tl I"AG.ll<lfl. : 2J~ 
I O~l.'i t V-ru~~r~~MlNACA P~IJTA tlt 'HLC9.~S 'HKA.ts POS Hkíi,EflOS t d'IFlOCDH ;;o oiSTFlL> '%1;->Jt.O: .'H1H~r 
• l T ,;.t I ur..~ f,:~~/1.\l.t t',I<O. l)'ltl\1\.l!{.lA I)~ lP1t1, N) >c,t.IICIU.J ilt 1·1V1o I" ... , {::. ,. -~ . \ 1 \ '~1 h., ... 

~~~>r A O I> '11-\..<H nQ YAU}~ DO 
'lU'\ )IJ QUA~i:cU CONJ /GlOCOS L'1!•!1 tOil 'tA Tlll'!l:.LA fti!R .1(\) h.if'{t'fO '>ll t:>~ .. l ................ ------------ --------·----- ---------------- -- ---~-------

................................. ------------- --------
l't)".-5 ,, 1 1-lt ~ " .:o ·Jt•H :i .. .,;•,c 1 1.: \'.lj. \\: 1"• ol~ ),: 

!.<.t J' • • { ' >l(.ft , t.V"I •CL > 1 o..: .1~ '") l .. lr.').J .. ~Jt: .l'h\)..1\) 
.10.J!>o6 7 1 HC4 13 tOM/ilES 1.23117~ l.HC.G•Ja 15.000 
3010.4 2-4 HtZ 1l CO~I•ES Z10,cr, l.ltS.OOO IS.O~O 
301>-~ l Ht2 13 CO"'/io!ES 216,CO 1.u5.coo 15.000 
30l.J.1 3 ; )1'(4 1J /:O 'ti :lU 1 .. 1-n,tJ l,.HC.O'}O ,~.OCIQ 
:.Vt·J • .i: 
3Glu.9 l.OTES 50 -1 00-1SG-200MZ VER C(}fo1Ei\(:10 
Jl)j.!,..C 
304{,.0 ON-314 1 1 H<2 " CO"'F~ES ~H,.v,? 1.;':75.0);) 15.0 }U 
lU!f) .1 2-l li'tl l3 tO~/~"$ l~O,S,J• 1 ~1!$.00\l 1S.O:J.:t 
~05{,.1 4 1 ~c2 1~ tO~/ >l-H é17,70 1.~15.000 11.000 
3(1:):,.4 2 Htl CóM-H"i 7Jo,c.J 1 .. nn.o·Jv 15.0•)0 
lCb~.o.O l .u 1> CC"1/'I:f.S 7!i5,CíJ t. ??C .{l"lC h.UJO 
3-ih5.' 4 HtZ 13 COM/.U.S é17,60 1.L7S.OVO 15.000 
307\).& 5 1 Ht4 " i:O·M/·Ui 1.2so,cu l.HO .. Ol.10 15:.0Ji) 
5i)15.J 

,_, 
"" 1J t.DM/US hs,oo 1-.125--.0·)0 15.00\J" 

50.51.1.5 Q~·lH 6 1-6 ... 1J 'tOM/ RéS. 1 .. on,co 2.400.Mo 1s.oJo 
30~~.ó 2•5 Ht2 13 COM/RES 311,.50 1.1<5.0•)0 l5.olo 
3-.;;c;.( 3-4 Ht2 n tO'I/RES 2 o o, o o 1.c5c.ooo IS.O'lO 
3~}~.1 3 1 V·€A. AE 
.!1 J"J.J 
}1ü..>-4 LOTeS 50 .. 1 00-150-200!>12. '-lER CO~Eilti() 
31H..G 
111).1 LOTES 900 ."1.2. V,EP. ~J.B C.OLE"tlVA 
31 tUa8 
l1l5·.9 Qlt""316 1 1 HCZ 13 t011nES 332,20"' 1.125.0)0 1S.Có~ 
31li,.. 5 ' •O 13 COI'\/ Il.ES 1.on,.;s 1 .. 1~.w~oao 15.0.0 
51}') .6 3 HC3 13 tO"rOES 1..0~4,0J 1.,.;;;J.0.}0 15.0~0 
3h.J.2 4 't2 13 CO"'/ii.ES Sü;CO 1.215.0·)0 1$.0)0 
31,..~ ~ 3 2 1 "'' 13 COM/RÉS 1. 3HtCO l.HV.<J% 1S.OJO 
31 ji_; .o 2 HC3 13 CCJJVqEJ 1· 34.3, SJ 2.370.000 15.o•o 
31 ).;, .o 3 1 HC2 13 COi'J/.1ES ~54,14 1.500.COO 1S.O·•}õ 
.ShV.7 ó HC4 13 COJ'l/.H;) 1.4 :nJ,.oa J.12;C .. OJO 1S.ú;'JO 
.$1o.!loÕ 7 Hel 1l t0l1r:IES t'72,H 1,.5.)0.0{10 15.0~0 
31 7ú.4 4 1 Hel 13 CO'I/A"ES 1.225,CO Z.l7C.OQO 15.0:)0 
317> .5 2 Ht4 ,,, tO!II/'>U.S 1.f,)O,OO l.S<o.ooo 1S.QjQ 
3Ht..1 3 \i\tl 13 tci'l/ a~:-3 H5,5J t .. u~ .. O;)·O 1S.(ld0 
5165.2 4 HC l ll to!\/ R:t:S soo, o·) 1.zrs.Colo 1S.MO 
!19\..'1 6 1M <Cl 13 tO!-'!/ 'Kt S 110,{Jj 1.cso.ooo 15.0õ~ 
J.H~.c Qn-.l18 1 1 Ht2 13 tOlo\/ RES HS...:;o 1.125.0·.10 1S.QJ() 
.H.)C.Il z Kt-t- 13 tCM/US 1-3b.4,oo J.12Q.OJO 15-000 
nn.o 3 »t2 1l tOI"l/iiE.S 5~0,Q;") i • 1.275.0')0 15.0~0 
H.1~ .• 7 ~»-l1$ 2 1 HC4 1l tOM/ ~t. S 1.2o6,c:J, J .. ua .. aJo 1S.Oõ0 
H\>.1!. ,., 

"'' 13 ti;)"'/ R: E S . 9ó6;0J": 1.Y30.000 1 s .03\l 
32.Z.G.4 4 H<l 13 tOM/RI:S B28,CO ' 1'.9,o.ona 1$.00il 
1221.5 5 1 HCZ 13 CtoJ1/JI:E5 Hz,~o· 1.421.000 15.a•Jo 
lH0-.1 ' !'tC$ 13 t<Hll H S eoo,cJ 1 ~as.O!JO 15.0',)0 
HlS .. a 7 ~" 13 CCM/t\'::S e.:,z,so 1.930.0(}0 15 .. 0\l·O 
}2.40.9 • 1 Vê/1: Af. 

1.iH,oo .32!f$.r;. ~K-l2.0 11 1 ijC4 13 (:Q'I/RES 
l2.Sú.f! 2 "" 13 COM/Rts ,.,oo,oJ 
325!1.7 Qtt-40."\ • 1 "'' 1J C0/1.0.U as ... ,co 
lUC.3 • 1 H C' 1J C011/ RES St>S, c o 

\. ) ' I ' ~ I~ ··~l·~l• P "L •1 .. 1).-I·I'H ~~---;111~·1 i ~ I 
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LC.1A ; ~-l~J~T~~tlN~~A PA~TA &E t•Lcqe~ VENA:S OOS l~~A[~OS ! 1~1F1t~tOtS 00 OISTP~TJ t~:i~~Ot ~llf}/IU 

H. í.:l.t : Jó- HtJ~r'AL, ?t,,1;., l'tClót.N.tlA \lO ]Vt·J, kl EA:::RtH.IU H 1Y91. - .· ,. ,.r.l $ tt.l,)~ ~ 11)!1);.51. 

~q iA ~) IJALC·"i 00 VAl.01 -'0 
'lU·! n CU.ADRAS COtlJ/blOtOS l•·)l .::s C~il :~AT~,;"H: lA u ~4.-... ,J T ~;I tt•,G 'll C-)'4~1 

------ ................ ------ ------------ ---------------- -- --------·--- .......................... ................................. - .............. 
3.: ;.5 .4 2•3 til;2- 13 ll.l~'i/olf3 U.:.,CJ 1.lo.H.CJ0 15.0)0 
327ü.C c 1 HC4 13 CC'I/i{U 1..74l,t,0 3.-~ifO.:G:l:.i 15.0JO 
3275.1 D 1-2-J HCJ 13 C.Ol'\/ii.U 7HitU;) 1.77U.OJC H.OJ..l 
32; .... 0.8 t 1 Ht4 13 t0l1/ii.ES 1.017t00 2.4DO.CJD n.ooo 
l2..J5 .9 G 1 Ui:4 1J CO"'/-d:S z.oJ9,cJ 4.J2c.o~o .15.0ú0 
3'=i0e5 2 HC4 n C.OMIHES 1 .. 277JI'C0 3.Ho.o:Jo H.OJU 
J2JS:.t " 1 HC3 13 COMI~t~S :J?Z,C.) 1.~~a.o:l0 15.0-JO 
H.;O.b 2-3 HO 13 CO"tffl:l.S 9:JQ,I)() 1<1'!9"C.O:l0 15.0Jo' 
n,.~5.1 j 1 ~n \l CO)I./II.H t'iO•CrJ t .'1•1o.ooo IS.UlO 
331 C.3 2 ~Cl 13 C (JI't I tt.f. S 75C~·CJ 1 .nr..c~o U.OIJO 
3315.4 3 HC4 13 C0:-1/itES 1.'l.H,,co 3 .12C.OQC 15.0<10 
Hdi.ú L I itt"Z 13 CO"\/REii H.J,GJ 1•~7S.OJD 15.0JO 
l.Sí.S.1 N 1 NC2 lJ co~Jus 6J3,CJ 1.4lS.O.:)tl 15.0~0 

33.);).8 ' HC4 13 C'OMfltU 1.ozn,co z.•~c.ooo 15.0JO 
llfto.s QN-402 A 1 .. 2· HC2 1J C()"';'if.S 1~8H1'i l'4 5•~00 1510-lO 
.u' .. )o4 ' l ;o a p ~ij "'<I ~:i ~3~,a~ !u~, .i.ia f~,ij~l:( 
J.l)(I • .Z ' 1 Ht3 13 GOi'llitLi ?n,tJ .710.0•)Ü s.oóu 
33S5.l 2 "" ' 13 CO:<~/RH 6 i1,C.O 1.425.0~0 15.Q.tU 
33~0.0 l HCZ 13 C0:1/RE$ 5Zl10;J 1.US.O'JO 15.0j:i} 
33 ~ s. o 4 KC2 13 'Ql{/Rê.i ·31~,ca 1. H5 .01'0 15.0.)0 
J370.7 • 1-2 Ht4 13 CiHl/R€S 1.1H,c,O ;.tzc.oao 15.0!JQ 
3373.8 F 1 HC3 IJ COJI\IRES 1.0Jir,OD 1.9lC.OQO 15.000 
33:)J.4 z HC3 13 C0111 RfS o9s,ca 1.9JC.ú)0 1 S.OJO 
33od.S J HC'l 13 CoK/fi:ES 1. 01)/i, C•1 t.?SO.OJO H.010 
3lY0.1 G H4 HCZ 13 COMI RêS 340103 1·125.000 li.CJO 
:\3;).2 I I H( 4 13 tOMIRES 1.09o,~;~a 2.40C.C10 15 .OJO 
j.t,Jii.2 2 HC4 13 COt'I/RES 1.1i'2,C.'J 3.1Zc.coo 15.QJO 
HvS.J J 1 HCZ 13 CO."!/IHS bi'l#CO 1.4Zs.ooo 15.000 
3410.0 " 1 Ht.l 1l co~/Hs 624,.CJ 1.425.000 15.000 
3415.0 
H.::J.7 LOTE.$ 50 100-150-2001{2 VER C0!1EI\tl0 
34d.8 
31t).Jo4 LOHS 90o •2 VWR KA9 COLHIVA 
l4J s. 5 
3440.1 <IN-40, 1 1 HCZ 13 COIU~tS 7 Jbl c o 1.425.000 15.030 
H~t5·2 a 1 HC2 1l CC:<ilii.~S 1.0~!J1CJ 1. ~~oo. oo.o 1S.OOO 
l45J.9 2 Ht2 13 cc·-t~IH:.s 1.Q1.),CO 1ol:t?O.COO 1S .. Mú 
34)).0 3 HCZ 1J : COMI~ES e~tli,o:! 1o.SOQ.O:jO 15.030 
H:al.o c 1 HC 4 13 co~/:lES 1.t~H,cJ '3.~:.0.0IJO 15.0JO 
Ha3.1 2 Ht4 13 CO!Il/H.S 1.2.$9,00 3.1.1C.OiJO 15.000 
3470-3 QN-401t E 1 HCJ 13 COM/lUS t79,CO 1 â.~c.ooo 15.0•)0 

347).4 2-3 Htl 13 to~tq_f.S 7l6,c.u 1.770.000 15.0)0 
31t6ú.C. 4 Ht4 13 CO"f/RH 1.21212? '3.12c.coo 1j.CJ·O 
34 s5 .1 F 1 "'' 13 C O "li R'ES 1.1 ':\6,Qi) 3.120.000 ,;.ooo 
54"1:1.8 z HC4 1l CO.MiitU •t .. f92',Qj 3.!2o.ooo 15.000 
34H.9 Qft"'406 • 1 Ht2 1l CJM/II:ES 1.144,CO 1.800.000 15.000 
35JJ.9 2 Ht4 13 COI'I/.US 1·21\2,C.l :s.ao.ollo 15.0JO 
lSJ5 .o a 1 VER AE 
3510.6 l IIC2 13 tOM I ii:ES 419 ... CJ 1.275.000 15.000 

J51So1 J-4 HC2 "13 CO~/,ES _300r00 1.1~5.0JO 15.0JO 
3520.3 c 1 HC4 1J COMI RéS 1.Z7ts,CO 3.Ho.ooo 15.0J~ 

35 zs .4 2 Htl 13 COMIIlE$ 89~ ,o o 1.930.000 IS~OOO 

.ss.w.o E 1 HC4 13 COI'I/R.E~ z.1a,o-o 4.320.000 15.ono 
35lS .1 2 HCJ ll COMIRf$ 6T5rCO 1.770.000 15.000 
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"~H tl~ VAtO~ >Q VAlO~ >O 
«li."' ,lV .;J~Di!A$ CO.~JibLOCOS LOltS CCb N~IU~[LA 1LIIR':.1,0 fi..:R-ttllO Ml CONÜ ............... -------------- -------------- --------------- -- ----------- --.. ------ ...... --............... - -.. --.. --
.Si .:.• .... e 3 "" n CO't/ll:t i "-2<!1 ... :iJ 1.9JC.OJO 1<;.QJ(i 
J:- .. ::.4'1 
H:iC.5 LOT.ES 50 1 00-150-200"2 'lER CO,.E RC 10 
lBS.6 
JJoC • .l Q!i-403 • 1 "Cl' 1l COH/RE.S '2.490,01) 2.700.0)0 15.0JO 
Jh5.3 • 1 rica 13 COi/fiES 715~:0.) 1.4l:S.M:l 1 s ;o.;o 
l:. 7V.G 2 \o!. O " CQ~/>lt..$ 9' <'.7 ,c J t.'i.IIJ.G.lQ H .. IJJO 
JS 7;, .ú c 1 AS ~Cl 13 COH/~!;S 3)3,C'J 1.125.0JO 15.CWO 
l5 a <r.? • 1 HCZ 13 COM HS 376,00 1.Hs.ooo 15.000 
Jsss.o 2 HC2 1J COt1/ltfS 472:, GJ 1.C:7S.0';)0 H.a.Jo.~ 
H~ú.4 3 )JC"2 13 COM/ RES 5!1-~,(j.:l 1.ns.ooo 15.0JO 
15/j.S 4 •c2 1l CONJI~'eS 654,.C:J 1.425 .ooo 13.0J·O 
J6J0.5 QN-40a E 1 HC4 13 C01t/ ll.ES 1.o3,c::~ J.no.aJ.o u.oJo 
3oJ5.6 2 HC4- 13 CO:>f/iH:S 1. 214,CO 3.1~C .. 1l'.)Q 15.0·J'D 
J61l1~2: 3 HC4 13 to~/AB 1.253,CJ J.,HO.;:l')Ç 1$,.CJO 
lo1$.l QH-.. 10 • , "'l 1l C0/1/WU n~ .. co 1.4i5.00·0 1s.O:HI 
Jo2v.c • 1-2 HC2 13 CCI1/US 616 .. 00 1.4Z5.o .• :w B.OJU 
lo25.~ • 1 HCl 13 CO~/IlES 7.l,S,QJ 1.11o.ooo 15 .OJO 
3630.7 E ,H4 HCI 13 C0/11/A:U 4SZ,cn 1 .. 275.:100 !S.OJO 
lõ.>s.c. F 1-2 HC4 13 t:OM/ii:E'3 1o117,CJ 3 .1'20.0)0 1S.coo 
364C. 4 G 1-2-J HCI 13 COMHt.~ ;2:n,co 1 .. 12~.1100 u.o<.~o 

36 .. 5.5 H 1 "" 13 COl1/'íiES 1-3~3 .. 0•) J.12C.OOO 15-CôO 
3ó;il.:l.1 Qli-41l • 1 HC1 13 C0:-1/R.ES 1-4~7 ,::);) 1 .9:iC.O:l0 15.000 
365!1.2 2-l H(4 13 CO"''!Jl~S 1.3~2 .. 00 J,.HC.CiJG r;.o)o 
Jõe._O .9 • 1 H ti 13 COM/JtES 740,/JJ 1.415.~)0 .15.0JO 
36o5.G c 1~2 HC2 13 CO~I U$ BQ,C.J 1.125.C.JU n.o:::~o 

3610.6 3 i'IC 2 13 COM/ R.ES 3Yo .. o 1-10:5.0~0 1S.OJO 

3é75. 7 • 1 "'' 13 COI'I/~E.S 1.4~0,C'J J.e4o.o)o 1!i.O.JO 
3óó·úol ' HC4 13 CO!II/RES 1.156,00 3.120.0·00 15.0JO 
3oS5.4 G 1-2 Htl 13 CO!II/II:ES 653,CJ 1.ncocoa 1~.0!lt: 

h1C.C Q/4-414 • 1 HC 2 1J CO~//o!ES H:;,co 1.275. DJO 15.0)() 

3tY$.1 2A5 tt"c2 13 C0/11/RES 400 .. 00 1.1~5.000 15.0JO 
J7 Jé.1 • 1 HC2 13 C0'1/RES 1.663,00 .2.4JO.OOO 15.000 

)7)5 .l c 1 "" 13 CO!'tHES 1.536,(10 3 ••• o.ooo 15.0\10 

1710.9 • 1-2 •c2 13 tO~/ lt~J lt45,Ctl 1. 2.7S.~'J{} IS.O~O 

l11~.o F 1 HC4 13 COi1/RfS 1.6d.:i.,CO 3.&40.Cr)O 15.0!JO 

37.!0.6 
3725.7 LOTES 90:J M2 VER HAS COLEflV,_ 
3130 ol QN-414 G 1A4 "'' 13 C0:-1/íi:H 375,UJ 1.115.0J<I 15.000 

l7.ho4 rl 1 HC4 13 co:o~ntts 1.~t.o,co 3.õ4C.OOO 1S.OJO 
374{ ... 0 J 1 "" 13 COMI U.S 1.0~0,Cil 2o40·C.OJO 15.000 
n .. .s.1 Qrt-501 1 1 HC2 13 C.0'1/"!US (iitQ,.CJ 1.42S.OVO 1 S.OJO 

l7S0.8 2 HC2 1l C011/ FI.~S 743, 7> 1.4.!5.0:)0 !l.OOO 

Jl55.9 ' •<2 13 C0!-4./ Rt.S 2:75dlJ '\ .. 12.$.000 1s.oJ.o 
Hoü.S ; HtZ 13 COMIRES 22s,.co 1.12S.CO•O 11.000 
H~S .6 5 1-4 HC4 13 C0/'1/RE~· 1. 2!)5,.50 3 .12C.CJO 1!).000 
377ú.2 .2 HCS 13 CO!oilll.tS 973,CO 1.YF,Q,.Oa0 15.0JC 
5775.3 3 HC3 13 tO~/ RéS 9).\7,.)0 1.~Jo.coo 1;.0JO 
Hdú.O 6 ' HCl 13 CG:-!IItêS 9.50,CJ 1.9::0.000 15.0-JO 
H&S.O 3 HC2 13 CO>I/US JH,SO 1 e4Z5 .. 0:JO 1S.OJ,O 
3HC.7 7 1 HCZ: 13 CO."'/ilf.S 2ôo,so 1.050.000 1S.O<Jr0 

1 .n ~5 .t. 2-3 HC2 13 CD!<!/ JI:ES lZS,C·l 1 .. 1zs.ooo ts .. OJO 
laDo.& a 1-9 HCJ 13 COMIRES srs,co 1.980.000 u.oo·o 
l80'>.9 2-· Ht2 13 tOI'\Jõ!;U 6U,o3 1.425.\100 15.0~0 

~'''*''" lllil I ~I !lillilr·l •i,r! 1! ·I·• I"' ,, I ,;.•;j,~l~~ili!ll<~ilililolll:l.l;,l,lljll '' ,,,,,,,,~1"':'. '"~' IHiil~l~l'."~'' ,, I 
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lO:.~ Ul VA~O' oO Y.ALtn 'JlJ 
:iU i J'l ~UHitA.S (ONJI:ti..OC03 L')! :s COO ~ATU itElA TlH."O:fiO Ti;li{t~40 '12 t'~HST 

------ ------------- -------------- ...................................... -- -------.. --... ------------ -------------- --------
H lu.::. '" ' 11( 3 1l tO!"l/qt.S 1. ~1.•, C~) ,.,;·n.cuc I ' •• o).JU 

51:1~., 1 <tl 13 tO:'\/ itS 1.1 o,cJ l.~H .. üJO 1.5.0-JIJ 
lOlíl .l 8-9 HC2 1J' COMntE:i: 6~S,O'.l 1-111·0~0 11.oao 
lb15.J 11 1 HC2 1l COH/R.U 711.71 1.4!5.000 J$.0>0 
l.iiJO.C: 2A6 VER tOI'\fRCIO 
li:..Sj.C. 7 H(.;! 13 COM/ RH ti:lll 6 ·1 1 .. soo.ooo u;oJa 
ló~u .7 12 1 rlC2 ,u COM/ltéS 4J5,51 120.0UO 15.0JO 
3645.8 1 riC4 1J CO!'l/l!f:S 954,{10 1.1JC.pOJ 1S.OJIJ 
sasc. • .c. 3 HCZ 13 COM/Rf> 60?.0J 1.425.000 15.000 
Jai$ • .5 LOTES SO -1 :J0-150-200i'IZ VER COHE~CIO 
501.1(,.1 QN- 501 13 1 tiC·4 13 COI1/JU.S 1.191:,)1 l.HC.OjO 1S.OJO 
lô6S.2: 1 "t4 13 CO~IHES 1.111,71 :So1 ZOoOOO 1S.ooo 
H7C.9 3•4·5 HC2 13 CO!iiHê.S s;;Y ,c o 1.4Z5.0,')C 15.0jQ 

30 7 5. c. 15 1 VEII COKERCIO 
Ja&;J.b 16 1-2 HC2 15 CC.ofi~EJ S79JG,J , .an.ooo 15.0JO 
lSa5.7 3 HC2 13 C0'1/RES S)Q,.C~ loltlo OQQ Hs(NO 

3.:iJ;.;.3 17 1 l'!CZ 13 COI'\/ R.t:$ 5 ~l},OI) t.211).000 u.o-oo 
J:>h,4 l l:fC2 13 C011./RtS uo,oa 1.27~.0:10 15.0J\) 

l9J0.4 18 1 HC4 1l COf'I/R.ES 1.12:0,·00 J.12D.OQO 15.0~0 

J.9JS,.S 2 HC2 1l COMIReJ 64a,co 1.4U.OOO IS.OJO 
H1J.1 
$Yb.2 l.OT.ES .SO -100-150-200!'12 VER COMER.ClO 
39;{0 .. 9 
l925.C lOTES 900 ~2 ... ti,AIJ COLETIVA 
.:;< .... H ... e 
.)93$.7 •• 502 1 1 HC2 13 COHIRES ,,,,,, 1.<75.030 15.0·)0 
;g .. c .. l 2 rit2 13 CC"l/Rf.S s~o,c·J 1.27S.Oil:l 15 .. 0.)0 

H~S.l, l 1 "" 13 COM/JUS 515,5J 1.27S.OJO H.üJO 

l1Ju.v 2 Ktl 13 COM/IU.S 3)0",5·} 1.12s.c~o 15. o JO 

39>5.1 4 1-2 HC2 ll co,•ius 415,53 1.275.0~0 1 s. (JJJ 
H~o.e J H C. n l:OM..US 1.th,H 3.12D.O.J0 15-.UJO 
}?o5o.9 5 1 "" 13 COM/ii:E.$ 1.C1U,lJ 1.93C.OO!I 15 .OJO 

3970.5 2 HCJ 1J CO~/ll.ES 9n,64 1.? )0.():)0 \l.OJO 

39 75 .. 6 6 1 KC2 13 CO'I/11."&3 H O ... dO 1.2.75.000 15.010 
l'jl,JQ.2. z ,..,;:! )3 COM/ >li;S 40:~ ... 50 1.2:7S.OJ:J 15.0JI1 

3935 .l • 1-6 KCl 13 COM/i!.~.) srs ,o a 1 .. 125, 0~0 H.OJ·O 

3YJO .. O QJt-502 • ZAS Kt 2 1l t:O:i/~ES 137,5;) 1.0}0.0Jü 15.000 
31~5.G h HCl 13 CC)'IfRU 9j~,52 1.•na.aa:1 15.0JO 
4JV0.2 7 HCl 13 COI'I/RES 1.o.H,on 1 ~9:so.ooo 15 .. üJO 
+CJS.l 9 1 "" 1l CO!')/ i\( S 1.4ss,co ;.e4o.ono 15 .OJü 
~t01C.C 2 .,. H C.OM/:tE.; 1.012,00 2 .. 400.0JO 15. O JO 
4015.0 3 HCZ 13 COtUiU:S 440,0;) 1.275.00? 15.0JO 
loCl0.7 10 1-z-3 .C2 13 C0'1/ HS 1751C:l 1.05C.OJO 15.0i>O 
4025.8 4 HC2 1J COI{/II.CS 4S5,Cl 1.Z75.0')~ 1S.Oõ0 
4030.lt 11 I .~tC2 13 CO"'/RU ·SOQ,C:J 1.275.000 1S.C~O 

't·C.5S.5 7•8 HC3 13 COH/Rt:$ 750,0J 1.770.,0'JO 15.000 
4ÍI<t0.1 12 1 "" 13 CI.JJt/US 1.c;.a,co 2.400.0o10 t5.CJO 
4G4).2 2 HC4 13 COM/Rê$ 1.115,5·) 3.1<0.010 15.0;)0 

40Sa.9 1l 1•2 wca 13 COJ'i/rl.ES 9:Jo,r;n 1 .soo.coo lS.OjQ 

JtOiS.C 3 HC4 1l COM/ RtS 1.738,S·J 3.640.000 15.0~0 

40o0.4 16 1·2 HC3 13 COM/R.CS t.ouo,oo 1.950.000 15.000 
401>5.7 .3 HC4 1l ClU'IIRES 1. sos,so 3 .. B40.000 15.000 
4iJ7Q.3 17 1 HC2 13 CO!<I/AES 22Q,Ij() t.us.ooo 15.000 
4015.4 2 Ht2 13 COf1/ltES 2.ooo,oo 1.oso.o.nn ts.ooo 
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.nrn: ·Jt.- F~~E~~L, ,~~A l~ClO~~C!a DO IPT~, ~~ Et~RCICl~ ~~ 1??1. - -:•• lvCZ ~ lt)Ro\ ~ H:1:S!h 

AR-A ~J ~"L\l ~ :l:C VA.I.O" iJ\J 
'iL ~ )V 'i:U~Dii:AS CO/'iJ/íiLOCOS L :)l.;s eco 'IAn.:.:uA n; 'IIi:~ !,") T• P.H'/0 ~2 CIJ'f'JT ----·-- ............................... ............................... , ................................ --- -- .............................. ............................. ................................ ................. 
.. :... JJ.C H 1A~ ~~R COM~~ClO 

...... :.5 .1 10 ncz 1J C3"1/ i\~S SI.S.,SJ 1.21) .. 01~ 1'l.OJO 

.et10.õ 11 •<2 1l C :Ht/ 'i l:) $.~t"'C? 1.:!7!1.0•:0 15. o Ju 
4~1$.1 20 1 Htl 1J 0:0'1/RES 7fttC~ 1.1JIJ.CJO 15.0Jú 
jj.1Jü.9 2 H.CJ 13 C O ti/ ~ES 931 tOO 1.c;:;-o.ooo H. O lO 
41js.o 21 1•2 HC2 1J CO~/RES o12,SO 1.415.030 15.0!10 
411 J. (I 
411$.7 LCT E.S 50 -10G-15C-200M2 VER CO~HCIJ 
4H0.3 QN-$03 1 1 HC2 13 CO''III.E S ~56,5S 1.son.ooo 11.0JO 
4125.4 2 HC2 13 CO~/ii:';S B4,'\'1 ·1·. 21 s. o ao 1 S. O'JO 
41 .SJ. c ' HC2 13 CC:OS/-íli:S 1.C77,H 1.('00.000 15. O JO 
41 Ho1 ' HC2 13 COIH~tS 1. 4.z:u, n 1./f'iiC.OOO 15.0JO 
41 .. o.a 2 1 HC4 13 COt11 i(f.S 1.432,)ü 3.ô40.00o 15.0;}0 
41,.:s. 9 2 HC4 11 CO"'/.H.S 1.11.;;4,03 3 .;"140 •. 000 15.QJC 
41 )0.5 3 HC4, 13 COM./ii,EJ 1.2-H,H 1.r;:o.o.Jo , l. c )Ü 

4ns.6 l 1 H·Cl 13 CO.M/!II:S 996,Cl 1.9JQ.OOo 15.,GJ·J 
41~0.2 2-.3 HCJ 1l !<OM./US 911;H ~ a9\ChMO H~0\10 
'-hS.l ' 1A4 HC2 1l tOM/ltEi S1J,1.J:d .n6 •. Dqo h,B;~t.l 
_.17V.-.J 5 1 A.11VER COMERCI\l 

1.5l0.00,C '"1/5 .G 6 , !-IC2. 13 C0"/11/ii.ES 8Q4,e4 H.o~O 
ft 1 .)Ú. 7 2 HC2 13 co:<~tkts 64u,:H 1.41S.O'JO 15.CJil 
41 35.<:; 3 HCl 13 COMI iltS 2.6oo,co 1·Hh0il0 15 .ou· o 
41 tO. lt 4-'5 VER, COPIERtl:> 
41 ~;.; 6 HC2 13 C0-'1/qf.S 5tJ6,61 1.275.0Jü 15. OJO 
.. tJo.s 7 1 "" 13 COi'l/ii.ES 1}1,19 1.425.0')·0 1 ~.CJO 
<Jt::JS .6 2 :f(:2 13 C·IJ':-1/iH.S 4~.Z.,H 1.i:H.010· 15.000 
4<. 1\l .i: 3 "" 1l COri/.HS 90o,~2 1 .. 9-Hl.MO 1~.ovo 
" ( 1 s. 3 ' 2 HCl 13 COI<';/ HS 841 ,H 1 .. 910.000 H.OJO 
4d0.C 9 1-2 HC3 1J COI1/RB 996,03 1.9.~0.000 15 .. 0-J\) 
.. 2:t.5.C. 11 1 HC2 13 CO"'/RES 6~4,t.~ 1.4~~.000, n.oJ,o 
4d.0.7 2 HC2 13 tOM/fiES 4b1,30 1 .275.oOO n.ovo 
~~ H.ô 12 1 VER At:: 
lti:4C.~ 

4<:·.5..5 LOTES S:l -1 D0-150-2\)01'12 VER <:O~.ERCIO 

4~>G.1 ~N-504 , 1 "" b C0f1/ tH.-5 679,0J 1.4Z5.090 1S.OJO 
4L.i5 .2 2 HC2 1l CO/Il/l.E S QU,OJ 1 .500.oJO 15.0.)0 
4t,J).9 3 1 HC4 13 CO"l/il.l:S 1.4JQ,OO 3.11c.ooo 15.000 
4Lo5.C 2 HC4 1l t0:1/RE.S 1.611,5-0' 3.B40.0JO 15. OJO 
4dO.t. 4 1 VER AE 
4.:7).7 • 1 Jttl 13 CO"l/.ol:U S:27,.SlJ 1·2.75.000 15.oJO 
4t"JD.l l-3 "'l 13 C0/1/!H.S 5 QO, ÔO 1.275.000 15.000 
4~d'i.4 ' HC2 13 C O ii./ AlS 623,SD 1.Hs.ooo H.OOU 
.,~\}.(,; 7 1•2 HC4 13 COI'I/US 1.2·5Q,QJ 3o1ZO.OQO 15. C JO 
"' jl'5 .1 • 7 Htl 13 tCH/ itES 709,50 1.no.ooo 15.010 
43u'J.1 8 HCJ 13 COI~/IH.S nu,c.o 1·77C.OJO 15 .o o~ 
4:lU).2. 9 1 V"ER. A.t; 
4~1J.9 QM-505. 1 1 HC2 1l COI'I/RES 1 .. 01Q,EO 1.aoo.ooo 1S.OOO 
0315.0 2 HC4 13 ccMn.es 1.345,25 3.120.000 15.000 
4HO.o a, 1 MC2 13 COHIRES 57116) 1.175.000 1s.oo~ 
4~2).7 I "" 13, CO!ollRf.S sYo,es 1.275.000 1 5. coo 
4H0.3 3 "'' 13 CC/'1/ii.ES 1.007,50 1.soo.ooo 15.00!} 
~o::dS.lo 4 Htl •13 C OH/fiES 1.o:w,so 1.9,0.000 15.000 
4:HO.O l 1 HC4 13 C.O·."'/inS 1 .. 160,00 3.120.0·00 15,.01)0 
4345.1 2 Ht4 13 COI'I/US 1.13s,so J.Ho.ooo u.ooo 

l,,,,,,, .. : • i 

i IIi '11 
···IJI·· ., ._.·, 

I 1111 ,,I ,; : .~ : ''!;I) I :: i!llillil'l!l!!i'lil~-~~~~~~ i i i I i•i!Uii I . .....w.~ .... ~. ,. '~·· JILdà11W,Ji!!h;,lj.; 
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lO'" : J-lN~[f~d~lhAD4 PAOTA. D;; {At.CilfS V!:IOIS tiOS 1i...:tR~HOS !! t.DJ:FlCAtJEl f>O OUTII.ll:l f"'.ti$4.0: l)/0/'hl 
if. TU!l : •)C:. .. fCPiPIL, pAn~ 1iCIDf~CfA OU l~TU, NO LK~«C1C1~ QL 1'l71• ,. !.t' NCll •Hif\ I ltl:lJI.h 

ur.1 c~ VILOl 00 vALoa ~o 
~U·I OV UUA!)H.AS (ONJ/VLOCO> L01~S COO ~AlURHA TC'Ht€~J TfJJJIE!tO '12 CONU ------ ------.... --- ................................... ..................................... -- ------------ ............................ .................................. 
~J;V ... ó l-10 Vflt COMERCIO 
l.o :0)~.'íl ' 1 VH C:ltH:Ri:.tiJ 
<tJot..S ; 1 HtZ 13 CCHI..rE,S 6JQ,1'j 1.425.00.0 15.0)0 
4365.6 2 HC4 13 COti/IUS 1.2~o,oo J .120.000 !S;OJU 
•HO.I 3 .HC2 13 tOMHt.S S16,57 1.275.000 1S.OüO 
1375 .. 3 ' 1 HC2 1l COH/I(t$ ~Y.) ,H 1.275 .o o o 1S .. OJIJ 
4.! \1U.O ~N-SIJ5 6 S VER CCnRCIJ jj tOM/ ~ts o,~J - -
4l~5.C 6 HC2 13 COl1/RES ng,3~ 1.11$.ono 1S.O~W 
.. .S'llú.7 7 HCZ 13 COK/II.ES 407,12 1.275.000 15.000 
4$:i5,S 7 2 HCZ 13 tOM/ !~.H .395,40 1.121 .O'!C 1$.GJ\: 
44uS.9 (t VER t0/'lti.Rt10 
4~1G.S s 1-2 HCJ 13 :.Ol'\/:tfS 91i,~CJ 1.9lC.O~O 1 S.OJO 
~4JS.e 3 HCZ lJ COM.HS 5i!.6,50 1.27j,0.)0 1S.OJü .. ,.,0.2 4 .HCZ 1l CO~/JtE S 551 ,CJ 1.Z75.C·)G 15.0JV 
H~S.J IÕ(.I-Jü6 1 1 HC2 1J COM ;!EJ .,.u ... s.J 1.50C.o~~OOO 1S.t0\)0 

hlt.l .. " 2 ·~4 ·~ 
çonnu ,.~~;•1! J .a4!hG\IG t'hQJ'(_i 

~toilS.O ' 
.,. 13 ClHt/RU 1.4·hJH 1,8\0.D·ZJO !a.O:lS 

44:0ÍJ.7 4 HCZ 13 ~0!'\/l{f$ 960,0) 1.~oc.oJo 1!1-.C:IU 
.H ... >.a 2 1 HCl 13 (O!i/:i~ES 1.113,00 1.9lO.OvO 1S,O•JO 
44:i0.4 2-J HCJ 13 C0/'1/ RE 'i 1.0~0,0;) t.?1C.CJO 1$.00~ 
4455 .. 5 3 1-2-3 HCZ 1.1 C0/11/í!f.S 4oVO,CJ 1 .. 1~5.000 1'S.OJO 
4HU.1 5 1 acz 1J CD/11 RE.S 591,50 1. 215. ooc 1S.OJO 
.rf4bS.2 l HCl 13 COM,.ES 720,1),0 t.uo.o~o 15.0)0 
4470 •• 6 HCZ 13 COI'I/!U,S ó47,5'J 1.425.000 15.0\lO 
44 n.<. • 7 I'ICl 13 COn/!lES 630,00 1.425-000 1$.0Jü 
=t4.i0.6 a HCJ 13 COH/R>S 7zo,cn 1.770.000 1S,OJO 
!tlto5.._7 7 1-3 HCl 13 COI'!/RES t.coa,o::J 1,9õO.OOO 15.0tltl 
44YG.j' 2 HC4 13 COMI~.!:S 1.Sl5,00 J .. ec.o .. ooo n.oou 
4'fYS.4 
4"51lú.4 lOlê.S SO -10G·H0-20GM2 VER COI'IERCtl 
.. sJs.s L~T~S 900 1'\l YH • tiAB tOLETlV.\ 
"-'Siu.1 Qfr 507 1 1 HC2 13 COl'I/RtS 65'2t00 1.<!5 .0·10 15oODG 
4.lH.2 2 HC4 13 CO:'!h.ES 1.3~5,06 3.120.0?0 H.OJO 
;., C:C.9 3 HCZ 1J CO:t/R:ES nz,sJ 1 .. 4\H.OOC H.O.)C 

lt:.~!I.C 2 1 Ht4 " COMI·~H 1.265,00 3,120.000 lhC>O 
4>}0.6 2 '" 1l CO!'I/RES 1.Uf,~.) J .120.000 1s.ooo 
tt!US.7 3 •o 13 CO~IRE$ li15,CO 1,.93C.,D::IC H,CJO 
4.)1ooi).3 3 1 "" 13 COM/~ES 6Sl,CO 1.4.!S.OJO H.O)V 

4H>.4 2 Htz 13 COMI HS ó38,00 1.4.?) .. 000 1S.OJO 
45SO.G 3 HC2 13 CO,"f/ttES 550,90 1.275.000 1 s .o~o 
ltS.S5.1 s 1 HC2 13 CU/>IIIl.~S 6ls,sa 1.425.000 u .. o:w 
4SàO.a ZA5 HC2 1> C O :o!/ RE5 19],.44 l.osc.ooo 15. 0:}0 
lth5o9 • 2-3-4 HCl 13 CÓ/'II~ES 404,4J 1,125.000 H,OJO 
.t,-.Ho.s 5•6 HC3 13 CO~/RE.S 9ü9, 9!) 1.9,lO.OOO ll.O~O 

4575.6 •..-soa 7 1 VER AE. 
451Sü .• i. 1 1 liC2 1J COr!'l/RES 6Ss,su 1 .. 4ZS.OOO 15.0tl(l 
4ll5.3 2 "" 13 COH/R.ES 1.4as,co 3.1-40.0?0 1S.OUO 
4590.C 3 "" 13 t0'1/ltt.S 1.2~o,ao J.Ho.ooo 15.000 
45i5.ü • HC2 1S CO"'IR.E.S 7&o,co 1,4ZS.OO'O 1 S.OlO 
46JO,.O 2 1 Ht4 13 COM/~t;S 1.59o,co 3.840.000 1loOJO 
46115.1 2 HC4 13 COIVI!.ES f.4lt,GtJ 3.340.000 15,000 
4610.6 3 HC2 .13 COK/RES 2Jo,so 1.125.000 1S.OJO 
4615.9 4-s-6 Ht2 13 C0/'1/'i!.ES 1 so.~oo 1.050.000 fS,OJO 
4620.5 

Mf.4th. 
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ClDA~~: l7·~A,~Y.JAiA A~EXO OA LEI ~~~~IRO u~ OE )' 119") PA:!UIA S 2:J~ 

.i.O~A 2 U-lN).::Td~[N.o\CA PAliTA Oi: YALCitES HhAU D:JS T:.íi:I:UOS E tDIFttAC.:lU ~O 1>lSTRt10 ~~llSACt ~l/10/i~ 

SE.TOri. 1 J6 .. fi.DaRAl, i>HA lNClCIEHCIA 00 lPTtJ, NO EXi:.RCIChl Ot H?1. - '=-~" r-.cu h:)~A : 1t.:1.SsJ4 

o\R~.\ Di) 'JALO~ :JO V'A'..OA: 1>0 

"':.H o~ QJA:'Iii,A!:i CCI-IJ /8LOCCS l !IT i.S COD 'iATUi!UA ftrf~EJ.O Ti:R.H~O "12 co"~r _____ .., ------------- ------------- ---------------- -- ------------ ................... _ .. _________ ... __ 
"'6Z5.c L>iTciS 5J -UC-1 "5C-2ílC}J2 VE't CO"'HI.ttO 
.:.•.dOu; 
4:t.B .3 l.JUS YCJ 1'12 VEA t!AtJ CUUTlVA 
4!)4li.G ,_N-;,C.:S 4 1 ~t2 13 CC,t/.l~S f,~4,45 1,..)J:J.OOC 1S.IJJU 
4b45.C 5 <Cl 1l COi'IJ::tES 72o,cJ 1o4ll·O?C 1S.CJ.J 
.. o;v.t 6 •o 1l CC"'!/iH:. i a.nr,s> t.?:iO.O\JO 15.0;9 
lt6Had 5 S-6 HCI 1l CCX/IltS 525,CO 1.zn.oao 15.GJU 
.. o::.J.4 7 "' 1l C<:i."l/RH 1.4J1,Cj J.r.a.o'lo 1S.010 
.:.~~s .s a Ht4 n CO"'/ {tS 1.o;o,c!l lo40:l.GM 15.0:10 
.. ~ 7 ;..1 9 ~C3 

, C0"1/ ilts !:4 c, C.) 1.~-!C.CUO 15.0JO 
4oJ~.o ; 1 Véil AE 

1!1 '"' .6 o~-jC9 1 1 .iCZ 1J C0}1/~.f.S 74i\,H 1.liZ5.CJO n.oJo 
lo.)~!i.? 2 "" 1l coro:n~s 8Z7'E~ 1.t'10.C'"JO t~.C\1.1 

~7 Jú. 7' 2 1 lfC4 13 C.O\j/ H S 1,.1J4,C4 3 .. HG.OJ() 1S.C00 
47.J)o4 I HC4 B tO:rot/~tS 1 .. 031,.7.! z.~on.CJO 15.0QO 
.. 71 o. t. l •ti 13 COM//tES 2oc ... sn 1oúJOoQ,)'j 15 .. 0JiJ 
:.?t).S ' Ht~ " CO"'/Wt;$ li9 .. ~~ 1.1u.ooo 15-0JU 
lo 7.!U .1 4 1 Hcl 1l CO)!/ i!ES sJo;tn 1.27S.OQO B.OJO 
:.7l5.2 2-3 VER COME.RC'IO 
47 J0.9 4 Htl "13 COMIRES 5'33,64 1.21s.o~c 1S.OJU 
t.1.)S.;J 5 Htl 1l COM/~U 7:J3,34 1.4l5.0JO 15.CJ"' 
474(..(1 5 1 HCJ 1J COMI il.E S 9!id,51 1.9-:o.oon 15. O-lO 
41 .. ).7 2 Mel 13 C0/'1/Nts 3{18,42. 1.1'.5.0~C 1).C),C 

t.7 5Ci.l ' 1 ktl 13 CCA/'{f'l SHtS'J 1. 275. o~ o 1S,QIJQ 

47S.5.4 2 •ti 1l C O "'iRES 47\),Q.) 1.~75.0')~ 1~.CJC 

47QO.C ' Htl 13 COH/ ~E S 2:Jo,so 1.os.c.Mc 15 .OJC 
.. 7.,; .1 4 Htl 1J COM/íi.E;) 1 ')7,50 1 .CjO.OJO 1$.0J!.l 
4710.S 7 1 VER AE 
o.71S.1 l01 ES 50 -1 00-130-2.00!12 'tER COi'IE~CIO 

15.o:fu ltí' JÚo ~ Qlt-HJ 1 1 HCI 13 COM/RéS 9JQ,OO 1.soo.~nc 
,. j' ~5. 6 I "'' 13 C0:1/~f.S 1.74l,Câ 3 ,!;4C. ,0.0 1~.0:lt.l 

47"?C.2 3 ;IC2 13 COM/~ES G43,CJ 1 .soc.oo·o 1S.OJ0 
4nl.3 I 1 "" 13 CV•V ilES 1.:500,C!J 3. C:tt'O. OJ.C 15 .OJll 
4t J(, • .! 2 Ht3 13 C011/ it'I:S 1,.2)0,CU 2 .. 37C. COO 15. c)~ 
~í:: )5. t, 3 Hel 13 COl'I/!{ES t.coo,c•) ~ ::~tg~g 15.0Jl: 

"' IVo C. ' 7 .C I 13 COM/ tl.fS 6JC;C:l B.OJC 
4.., 1S.1 • ·riCZ 13 CC~l/!{l:S 5 :i9, S.J. 1.2n.cn~ 15 .c J{: 

4t20 .. fi • 1 HC2 13 CO"\/>I.U Bf><>,C·J 1.soo.cno 15.0)0 
.. é !5 .9 2 Htl 13 C·OM/Ilt.S 9}0;0:0 1.J:J,O.O'JG H.OJO 
4oJ0.5 7 1 VEI> ~~~ 

.. ~3~.~ Qti-512 1 1 H·CZ 13 COMI HS 5jQ,SO 1 .275.0!10 H.O;JO 
4 ~ 'tV. 2 2 "C4 1J C0l1/'1:ES 1.1 s~,sn 3.120.C!I·O 15 .. oJo 
,.c;5.J 3 HC4 1l CO"'HB 1. 2\JC,.CO 3.120.000 15 • úJO 
4dC.C 4 HCZ· 13 COM/iti::S MJO,CJ 1.27S.UOO 15.0)0 
ltb .>5. o I 1 "" 13 CC:-1/k:ES 1.74?t.CJ 3.t4Q.OOO 15.0JO 
48$0.7 I •tl 13 COM/RêS 9S5 ... ,50 1.'9?.0.01)·0 1S.O.)O 

4!:!!15a6 3 Htl 13 t.0!1J':(ES an,ciJ 1.no.o.y·o IS.OJO 
437~.4 " 1 HCI 1l C0:-1/Itts 556,14 1.175.030 15.0JO 
t, 6 7S .. s 1-3 ~cz 1l ·COH/qES 4H,OO 1.275.000 1S.OJO 

40 lO .1 4 ·HCl 13 CO!oi/R.ES 61Q,SJ 1 .. 425 .. 000 1:i.OJO 
t,z; H.l , ,_, 

.~c:s 1l :COMIIHS 750tCil 1 .. 1i7S.OOO 15.0.00 

loo~O.Y 7 HCJ 13 COHIAES soo,co 1.'HO.Oil0 ts.oo-o 
I lt6H.O ' 1 \lER AE 

t,9lü.(l 

l<.Hiil'"'''·"·l'·i! 
' 

~~,· .I : I ·ii 1 I"• I jl I 'liljj~,*lillt;l~·~~~~~~'l'! 1 ' 1 i ij 'I •1•1 · I ! :: illllllli~ j.'ij: ' 
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CI~AOi: ~1-~A~~~JAlA ANE~O DA LEI MUM~~O OE •• n 1}1.1 'P'A:il»-' ~ '-19 
l'....llo : 0-r~alT~tK[HA~~ ~AUÍA ~~ VALO~f.S V~NAtS 00$ TERaENOS E ~OlflCAtJ~S ~O O!ST~rto !i-":llSAO: 23/1 )/ IQ 

~.r'Oi«: J6- t:.":IHAJ., />ARI. Hlttttf.t.C.U. 00 IPTU, ~~J EXt.~GHIO Dl 1Y?1. "' ~:Jrt, NCZ~ HH.\ 1 1.H1hH 

A.Jii:A Dr) \'~lO:I DO VAl.O~ DO 
~1,.·1 o)V <lJ~;Jii:.\.S CCNJ J:iLOtC~ -LOTES COQ ~ATUAfl.'"' T1 !t~ :110 l:.q"'f!-10 !'12 COI<(~l 

--~--- -------------- -------------- ------------- ............................ ------------
_______ .., _____ ·-------

49 JS. li L:lt::.~ SJ -100-150-2~01"12 VE;R CO/oi.ERC13 
4~10.7 0~514 1 1 

"' 2 " CJ:i/RfS 575,5lJ 1·2i5·0~0 15.0 lC 
. ~oSo15 .a 2 H C-I B C01'1/Il.i:S 1.5.S1,i!S 3.~40.000 15.0.)1) 

·~'t2.0.4 ' "" 13 COMl<tS 1.3431'75 J .nc: .0\lo 1S.O•JO 
4t"c!'5.5 4 HCl 13 CO!t/R.H sso,oo 1.21s.noc n.ouc 
:.; 3,0.1 l t -2 HCZ u C OXI ~·s 1 .o~o,C·J 1.sao.ooo 15.oJO 
1,"735.2. "3 VEft A.E 
t,} .. J:. s 4 5 a c 2 13 COl<IJRES 64Q,CO 1 ,u5.o1o 15. OJO 
~tY .. S.J 6 .Cl 1J COM/'IB 615,S'J 1'".;HS.OOO 15.0.JU 
!.-i j(; .ê 5 1-7 "" 13 C0"11:lES .EDQ,Cl 1.·415.010 1!1- .. 0JO 
4755.7 2 itC2 13 COM RtS 96d,ca 1.5JQ,OJO ts.O:JG 
,.~ ,)0.} 7 1-2 I'I·Cl 13 COM/it~S "9QO,C·'J 1.9JO,OQC 15.0•)0 
.. lt ~s • .;, ~t . ., ... S·1 b 1. 1 MCl il (.(Jf';l9.é s 51 ;.,c1 1.2.n.oao 15.0·Jü 
0:.9 7.J.C 2 •o 13 CO'I'I/ qs S 1.14317 5 1.9.iOoO~lO 15.0JO 
,.J r;,. .1 l HCI 1J co·MI us 1a2~0J0:) ~~•~c.eoc 1SI0·)0 
.. ~ ... ~~ts • •u ·~· fR"'Hn. !·@·~· sPHt§~~ H:g'lg it .. .s:...; ' 1 HC3 1) C0/'1/ili:S 1.z::w,cà •. 31o.ooo 
.. oo., 2 HC2 13 COMRfS a.aoo,do 1.4ZS.01JO 1~.0 1l!J 
49)$.é 3 HC2 13 CC!'II:ii.ES 1.0;l•Q,OI) 1.$0·0.03C n.oJo 
5~.lli.<l • 1 »CZ 13 COMIRE.S 717,SD 1.4l!i .otto 1S.OJO 
%J.>.9 2-3 VER COHERCI'l 
5-\.10. ~ 4 "" 13 COMI itES s1o,c~ 1.zts.o:Jo 15• OJO 
St H.ó 5 HC2 13 COHI~ES n.s,co 1.415.000 15.0tlü 
;.Co::G..-2 5 5 HC2 13 tO!'IIRE:J. 9nuco 1.5~C.C~Q 15.0.)0 
)C.d.l • HCl 13 C0/'1/ ilES eno,co 1.4t.S .. OVO 1).0·10 
SCjO .... • 7-8 HCZ 13 COf'IIRES: 1 .. 155,00 1.•oo.o?n 15.0)0 
SiJJS .. C 7 1 VER AE 
j(;40 .. 7 Q!i'"'ó14 ' 1 HCZ 13 COI'1/RES tl.c>U,C3 1.soO .. O:lO 15.0)0 
5(..d .. õ 2 HCZ 13 COMI Ré$ 91}Q,Q,) 1.soc.ooo 15.0JO 
;t\::),:).4 ó 1-2 "" 13 co~/1\f:S 1.5 ~dtOO 3.840·000 u.O:JO 
)C.)5.5 3 HC4 13 CO"t/RU t.s;ota,o~ 4.12.0.000 15.0.l·O 
;·:!)v.1 E 1 HC4 IJ COMIRES 1.5S9,CO 3 .. ~40.000 u.oa.o 
~ ... lS .. , 
;.;:.7~.) L.~r.::s se -1:J0-15ü'"'2')0~2 \'EII COI'\t.RCt3 
Sv15.{.. 
$: 3!.; .~ lOHS 900 1':2: ... HAS tOLET1VA 
:iul3.7 
5!.. , .... l fiiS-103 1 1 HC2 13 t011/9.ES 6J6t613 1.4,!S.O:l0" 15 .. 0)(} 
S1. ~.5.4 z HC4 13 COH/-'U.S 1.2\)1,51) 3.120.000 15eMO 
S 1 JV.4 l 1 Mel 13 CO.:U~t:S 1.1H2,~t~ 1 .. 1e0.1J'lO 15.000 
51 H • .> 2 HCl 1) (;0'11/RES 9?2,15 t.?~O.QJO 1S.OJO 
~·11 u. 1 l IICl 13 COM.Iii;H S.lVAJ 1 .. 2.7~ .. ooo 1S.OJO 
511}.~ 4A7 \lf.R COf1fHIC1·J 
;1 !0.9 3 2 Mtl 13 COMI r!.ES 9~s,u 1.910. 00'0 15.0j0 
S1ll.~ 3 HCl 13 CO:ol/llES 933,41 1.no.noo IS.OJO 
;,f,SO.t- 4 1 «C4 13 COMiiWS 1.022t2à 1.400.010 15.000 
5115.1 2 ~C2 13 ClH1/Rf.S lOOtSO 1.0.'iC.OOO 1loOOú 
51.:.0.3 3 »CZ H COHHtS 2<St03 1 .. 1;'!5.0!)0 15.0JO 
5145 .. 4 5 1 HC3 13 CO~/.íl:ts 3.53;9.? 1 . .?30.000 U.DIJO 
SH\.I.,C. 2 »C2 13 COM/Rt.S 2~!),l)J. 1.,1;:5 .. 0\lO 15 • OJO 
.!i t 55 .. 1 3 KC2 13 CD!ii.II.U 391,H 1.125.ooo 15.0.00 
s1 ~o.a. 4 H(2 13 CO!'II ~ES 294t4S 1 .. 125.000 13a0)0 
51 oS .. 9 5 HC2 13 COI"'IAE'S 349,2.3 1•1l5o000 15.,0JO 
.S170 .. S QS-104 1 1 riC2 13 COM/RE$ 492,00 1.275 .. 000 u.oao 
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tiJiuH: li"-SAI"A1'13AIA AHE XO DA LEI NU!'\ i; !!:0 OE •• 01:. 199Ó PA-:ilN.\ : 110 
i(iltA I ü•(MtltTõ :t/HNAU PAUtA D[ V~LO~!S Vf~AIS OOS TtRnr•o$ t ~OlFIC~COf~ b~ GtSfRl1~ I 'll.i:':\Ot .'1/1 l/ 1\1 

,iLf-J~ ~ üo· f~uiRAL,•P~a~ l~ClO~NClA ~0 lPttl, hU iX~k~!Cl~ ~E 1991. - l:.f" HCli f1'Ji!4. : \à:1ltH 

!li' ·.A (JIJ 'JALO'~ PO VALIJ'( IJO 
~IJ'I .n ;;UA.>HAS CO:U I BLOCOS unes CC.D '.!I,. TUOU::ZA T!::!llH.IO Ti:.R:lL~n !o~2 c:nsr ------ ------------ ............................... ------------ -- ------------ ------------ -------------- --------
$11',. ó ' «l 1l CO'II o~ r.:,; r.H,..:J 1. ".lQ .. i)•)Q 1 :'.1 .t~JO 

!11 .) .... ..!; 3 "" 13 COI'I/·H:':i 1.11.:1,c0 l.Ho.OO·O -1S .O·JJ 
5135.3 4 Ht1 13 COM/'US ~1l',CO 1.Z75.000 11.0JJ 
31/J.C 1 9A12 Ht1 1l tO :i/ il.r.S 3~1),00 1.115.0~0 15.0-JO 
)1/J.I.J 3 1 H ti. 1l C011/ aES 1.310,0tl 3.Ho.ooo 15.0JO 
Sl')(,.G 1 "" 13 <:o MI i!.l: s 12!L .. OO 1.1~5.000 H.OlO 
SZJ.h1 3 Ht1 13 COMI ii.U 3 o, o a 1.1 l> ·O·lO IS.OJO 
521 J.8 4 1 "" 13 í:OM/itES ssu,oo 1.111.000 1~.uuu 
5.Zh.9 2 Htl 1J COI'I/oli:S S4Q,OO 1.9.lO.O•OO 15.0~ij 

sn·~.5 5 1 HC3 1l COM/ i\tS: i H,~o 1 .. ~.:.c.C!'JO 15 .. 0.1\l 
'.$.~.!:>.6 2 H.C4 13 tOM/'..1,ES 1.03·1,00 2.400.000 1S.OJO 
;,,hi.Z 3A6 »cz 13 COI1/RES 159,00 1.05C.COO 15.0l0 
5~3~.'.3 6 1 "t4 13 COHIIH:.S 1.01J,CJ 2·.4JC.O~O ·15.000 
H4ú.C 3 Ht1 13' COI'I/RES 42.6,QiJ 1.21s.o.lo 15.0\lU 
; H·~ •. v 4 HCZ 13 COH!.tES 451,00 1.275.000 H.ouo 
S2>J.7 8 1i VER ~E 
;~-;, J. a 
sz~.,; .4 LOTES 50 -1 0C..•150-2VO:i2 VER to/'I~RClO 

Ho!!J.S 
'.>27 ... • 1 L:lTES 900 · M2 VER tiA.B tOlêliVA. 
) 2 7:.. 2 
5iuJ.9 as-105 1 1 Ht2 13 COH/i!.ES 415,5) 1 .175. 000 15.Cô0 
52 ·):i. c. z Ht2 13 cu~nes & ·JS ,g!) 1. 275.0110 1s.ova 
':Jl.:1Vo6 2 2 "" 13 COM/~tS 510,CJ 1.275.CJO 15.0.)0 
sn:,. 1 3 nc1 13 COfllhH:S 540,CO 1 .. (:'75.,00·0 15.0·Jú 
53J·.J.7 QS.-105 l ' HC 1 13 COi'!HES 40ü, C:l 1o115.0JO 1>.0)0 
B.J.>.e 5 nCl 13 COfi\/'H.S 410,4') 1.;:75.0·.1<1 1 S.O'JO 

5J1ü~l, 3 1 A7 \lER -.COMERCIO 
5J1Jo5 4 1 VER AE 
53 c:,, .1 5 1 "" 13 COM/ Ri.S 6ss,e.J 1 .us.ooc 1 S.OJO 
'il.::.. .l ' HC C! 13 CO'i/I!:ES 6:,.5,6j 1 .4·B.O..JO 1s.ouu 
S3.JUo9 6 1 HC4 13 CO·~/ RES 91~;CO 2.4oc.ooo 15. OoTJ 
5335.0 2 HC4 13 COI1/IH.S 1.ü72,H 2o40Q.OJO IS.O~O 
5341..1oÓ 7 1-1 HC3 1l C0!1/.H:.S 959,1:1 1.!J10.0JO 15.D·Jo 
53 .. !... 7 Q$-106 1 1-8 H C> 13 COM/ii.~S 470,C0 1.215.000 H.C .. H1 
5.35..; •. J 2-7 HC2 13 CO"!/ i!.ES 405;00 1.275.000 15.1i')O 
5h~ .4 1 1-2-3 "'2 13 COM/II.U 4QQ,Q) 1o275.0~0 15.0)0 
:i h:... v 3 1-3 "'3 13 COM/íi.ES 922,Cj 1.930.000 1S.OJO 
)3 o:t .1 2 "" 13 COMI i!ES 1.3•)5,0;) 3.120.0JO 15.000 
5)7.;.3 4 1 VER AE 
Sl75.9 5 1 HC1 13 COM'/ rlES 45'9,{;1 1.275 .Mo 1S.OOO 
SJdu.S 2 ~C4 13 COt1/tttS 1 .. 150,CfJ 3.11o.O·JO 15.000 
~H~·.6 3 HC2 13 CtHI/~U 51t"., C;) 1.275.0JO 1 s.ouo 
SJH.:.z 6 1 "" 13 COMI Ri. S 1_.Ho,co :S. UO. OJO 15.0Gó 
)1~.'> .3 2 "" 13 CO~/íi.ES 1.ova,oo 1 .Ho.oo-o 15.000 
S4J\..3 3 HC3 13 C0:-1/A'ES 952,0~ 1.93ü.OVO 1S.OJC 
S4J,J.4 4 Ht3 13 COM/ii.ES 864,Q.). 1 .9·~0.000 15.0.)0 
541'G.G 7 1 HC2 13 C0/1/i!.ES 612,00 1 .425 .ooo: 15.0.3·0 
~4H.1 
H.lü.ô L~l ES 50 -1 oc:-1 so-20012 VEII COI'!EPCIO 
$42$.7 LOtes 900 1'1.2 ., HAD COLE TI V-' 
s.c.:sc.s QS.-107 1 1 "" 1l COM/RES. 466,55 1.275.000· 1 S.Oll·O 
Sid.5..6 ' "" 13 COM/ RES 984,32 1.980.0JO ts.OilO 
S4 .. c.z 6 YEIII COMERCIO 

.w. '.' i u ! li.ill."~ ~~álll .. li.ili;O,.ji,lilii.,tl,:,.,·.-·li•o•'ih ... ,l,,, . .,l ' ' ·-~~~~~~·-~ ,_ ... ,, "'11•11 ... f .. fo, .. ,_, ... 1 l·f·l,. •.•• - ...... ,,,.' .. ~. . ...... _-
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CiJA:E: ~7-~A,A~;AiA ANtKO OA Lll ~U~[~O ·ut: ~e í)f. 11\1:) PA'd•;\ ; 111 
l:J:,A : v-C:ioH·TH~'J:,1.UJi PAUTA Di: '/Al.C!tl:S Vt)iAlS ()OS tc:iHI.'.:.\IO'i ê HattAcoJtS -:10 ()tsPil? t!:iSS\C; ?.311)UC 
.it r.)rt : Jo- HD<;t'AL, ?11\tfl. ItlCIDLNCU JO IPTú1 NO t:XaC!ClO D.C: 1Y'n,. - '·"' t..Cllo )lJ'{ '1 : 11:1J: H 

cOo ;<~Üt.:f{fl.A 
'q,~A 1>0 \l·i'•'..O'! oo YHI):'t \lO 

N""'i ,.., (IU..-I>RAS ,i CONJ/&LOCOS LJT.!S _____ :~~~:~: Td~::c~c 'fZ C'\'JT ------ ----------- ------------- ---------------- - ------------ ..... _ .. ____ ... ___ ................. 
5445.3 7 "2 13 CO~/olt.S .3~6t1S 1a1Z5.C'l0 15.0)0 
s .. ;;&.c 2 1-4 HC2 13 CO!VíH.:J b.S,I,.J 1.1 ::~ .. CJ~ H.GJ') 
S4H.ú 2 HCZ 13 t0'1/ ite.S S·l5t:i:~ 1 • .._75.C:J~ 1S .. iJJ!l 
5t. ol.i.7 3 H C.) 13 CO'<IIUS S12.,z.7 1.Y.~O.tl30 15.UJil 

54o5.6 3 1 HC2 13 C0:1/ RE 3 35~124 1.12$.000 15.0)0 
547(..4 2 HC2 13 CC1UlH.S 2.001$0 1.0JO.OJO 1s.c.Jn 
~ .. 1s .s J HC2 13 tOMHES 18(),1jJ 1 .. C50.0JO H.OJLI 
54 ::IG .. 1 4 HC3 13 tOM/':!.ES (!45,9? 1 .. 9~a.o·~o 15.0JO 
HJ5.2 5 HC2 1J C<lti/ i!:€ S 2391:1!J 1.12s .. o:JO 15.0JO 
H-J(J.y • !iC2 n co,"1/~c:s Vt>1!.:9 1.!<5.010 15.0JO 
54 >rs .o 4 1 VER AE 
nuo.o 5 1 HC2 13 CC:o!/A:ES 4'J1 1C6 1.275.000 H.OJJ 
);i J"5. o 2 HC4 13 COrll ,H.S ~z, ~ 1 2.400.0JO 15.0\10 
~~ 1;:; .. 7 J HC2 1J COMIHCS 528,1)2 1,275.ooo. f.S .. OJO 
))15.S • 1 HCJ 13 C"OM/ RE S. 91J,Jl 1.Ho .. o:JO 1s.o:10 
ss.!0.4 2 IH;;! 1J 'Or11 Rf.S 1 i'J/48 hClG.tJJD 1},0)0 
!l s c: s. 5 , Htt tl fi~/11/.\t~ 11111 ~~ ,.~~~.§Oij l!og<o 
~!130.1 4 KC i!· 1l CCM/il.f.S. 1~?;-Hl 10.515.0·)0 15.0JO 
í555.2 5 

"' l 
1l COH/ RêS B4,ó"'i 1.ü:;O.OJ.O 15.010 

55:,C.9 7 1 HCJ 13 COMI .lê.~ 9$3177 1.9lC.n~o 1S.O·)U' 
55<.$.0 2 HCl 13 CO"i/RtS 1?iJ,$i) 1.(150.0~0 15.0·10 
ü ;u .. o 
5h5o7 LO"T ES 50 -j 00-150-200!'12 VER COI'IERCIO 
)5o0.3 Qs-1oa 1 . .1 

"' 2 
13 tC,'il!fES 7J410J 1 .. 425 .oJO 15.0'30 

55?5 .4 ' i-ICl 1J COI11.-tES 2~o~co 1-1lS.Q30 H .. OJO 
5!i70.C J HC2 13 COMIRt.S li!lt~GJ 1.115 .cJO 15.0JO 
5$7).1 4-S-6 HC2 13 CO"t/'tES z 031 c o 1·1l5-090 1S .. OJO 
55õ0.3 7 HCl 13 C O 'i/ ~ES 8~9~cu 1.llC.o~O 1s.o:;o 
.)5-:~:iâ J 1 HC 2 1l to:>\IRU .3JO,GJ 1.H.S .. 0:)0 1).,0)1) 

i5 )l(j.5 2 "" 13 COM/'tES ,. 5')0,00 J.Mc.co,o 1S.'IIJO 
55s1).6 3 HC! 13 C0:11·1ES J-42,CO 1.1!5.0J0 1S.O)U 
56.HJ.,6 4 itC2 13 COM R~~ Z.d'Cj 1.1(!.; .. o;)O 1S .,OJ-0 
jf;J}. 7 4 1-2 HC2 1l COM/.iits 61S .. C;) 1.Hs .. o:l0 15,0l0 
::$610. J 3-4 HC4 13 c o~/ us 1.395100 3·120.000 1S.O·l0 
5615.it 5 1 VER AE 
SQ-.20.0 6 1 "" 1J C01'1/A.ts 5?:J,Qü 1.275.0~0 15.01}0 
)ó 2:5., 2 HCZ 13 C O :ii }lfS 610100 1 .. 42S.t:t)O 1>.000 
5630.8 7 1-2-3 HCl 13 COI\/A,f.S 81010) 1.1-;o.oao 15.0J0 
HdS.':I QS-101 1 ' VE~ tOMERCil> 
56-'1::1.5 2 HC2 13 CQii/ iti:.S 52615"1 1.275.000 1.5 .. 0;)0 
56it)o6 3•4 VER CO"ERC!O 
ScdU.2 ' 1 HC2. 13 COM/!lES J54,C2 1·125.000 15.0JO 
5655 .l 3 1 HC 2 13 CO!ii~ES SJ9,Sl 1·215·0~0 15.QjO 
5obO.O 2 Hel 1J COMI~€S 7 J5,;5 1.o770.MO 15.000 
S6o5.0 4 1 HC2 13 CO:-!liU.S S50,é2 1.2(S.Q1J:J 15 .OJO 
5671lo7 2 HCJ 1l COI"'I~ES ?55 .. 66 1 .. <:>~0 .. 000 15.0·0:0 
5675.8 3 HC4 13 C0!1/Rt.S 1.03411S 2-<oo.ooo 15.000 
561)0 .. 4 
5685.5 LOTES SO -10G-1S0•200M2 VE.A: COMEf.!CtO 
Só -.10.1 QS-109 4 4 HC2 1J tO)I/RfS 320;9o 1·125.000 15 .. 0JO 
Só95.2 5 1 HC2 1J C.OM/itES 582;27 t.us.GrJo H.ODO 
)?OO.Z; 2 H<4 13 COMI Rê.S 1 .. 08~;38 2.4oo.ooo 15.0J0 
5705.1 .. ' 3 HC2 13 COI'I/RU 260;50 1·125.Qll0 15.0JO 
5710.0 4-5 MC2 1J COM/R E~ 266;00 -1-125 .. 0-0·0 15.000 
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ClH.iH. .!7-SAI'Af":aHA ANEXO DA lEI NUJIICRO OE OE OE H90 PA.GIHA : 212 
UI'JA O-IIdtE H af". lN ADA PAUTA DE ~ALOa~S VENA(S O~S-tEARENOS f EDlFlCACOES DO DlSTR~lJ E~ll~AO; ~l/1~/~0 

HtOrt 06- f~D~RAL, ~ARA l~ClD~NCIA DO lPl~' ~~ EX~RCIC10 OE 1~91. - ti",' NtU \l.J·KA ; HttJ:h 

Afl'.iA. 00 VALOR 'C VA~O· 00 
~u, 'v QIJURAS COfOIBLOCDS LOT2~ tOO NATU,ElA TE ':I: ii ~h~ n utua MZ COh:iT ............... ----------·-- ----------·-"" ---------------- ·- ---------- ·---------

___ ...................... ------
171;.- 6 HC2 13 COM/qE$ 3l6•7Z 1o1Ho000 15.0Jo 
~7~(1.7 ó" 1 VER AE 
s.1~.s.a ~ 1 HC2 1l C0ft/RES 4sD,911 1.271.000 u.ooo 
H 30.4 2 HC2 13 COM/ftE:S 2.61 164 1.HSo000· 1s.oao 
51SS .. S. 3 HC2 13 C011/RES zss,oo 1.121.000 15.000 
SH0.1 10 1 HC3 13 COHIRES 836,2.8 1 .980.00,0 15.00,0 
57'-5 .. , 
57J0 .. 9 10TU SO ·100-1SC-200•2 V.ER CO.._EACIO 
5c7H.G 
SHü.~ LOTES 900 M2 VER HAB COLETlVA . 
51)$. 7 
571J.J Q$•110 1 1 HC2 13 t.OMIRES 710,00 1.425.0~0 15.000 
S7h.4 2AS HC2 13 COl'!/ftU 18.9,C!) 1.osa.oao 15.,0JD 
51~\i.C. 6·1 "'' 1l COI'f/U:S 4~3,00 , .. 2.7, ,Q!)·Q 1S.ooao 
Sh5o.1 B "'' I) COH/AU 12s,.oo '1.1,3.$·000 15.0>0 
$1'111 •• 2 1 "'' n C0!14/ll:\. ,..,.,,00 t,U:hbllO thti~A 
SHS.9 2-J HCl n C01't/iU.S l.u,.oo 1.H!i.OOO f5,0JU 
580ü.9 4-5 HC3 13 COI'II/RU 9691'00 t.91C.OOO 15.0~0 

S.&J5.0 I ' 3 1·2 HC4 ll C0/'1/ItfS l.J!f,oo 3,1!0.000 15.0JO 
;810.6 I 4 l VER A! 
58tS.7 5 1 HC2 13 tO MIRES ~oo,oa lo12So000 15.000 
HIO.J QS•110 5 2 HC4 13 COM/OU ,.2~o,co 3.120.000 15.000 
$ôlS •. It J •n 13 COI'! IRES 477 ,QJ 1.275.000 ts.CJO 
ss5o.a • 1 HC3 1l CD'1/RE;i 1tC20,00 1.930.000 15.0JO 
S~.iS.1 2 HC3 1J COpt/RES B5,QO 1,9JO,COO ts.OJO 
HitO.& J-4•5 HC2 13 C011/aU 396,00 1.1ZS.O'JO fS,OJO 
se .. s.9 Q$-112 1 1-2 "'' l3 COM/RES HhOO 1.42'5.000 15.000 
saso.s ' 1-4 HC2 n (OMIRJ:S 251 ,o o 1.fl5,010 15.0JO 

s•ss.• 2•3 HCl ll COM/RB 679,0I'J t.~sc.aao 1.5.01)0 
;a,;o. 2 3 ' HC4 fl CO!i/RfS 1.0tJot.,oll '.40,0.000 15.ou·o 
se~:;.J z HC4 13 COI'I/A.ES t.on,co 2.4ilC.OOO lS,OUO 
S87G.C s 1 HC2 13 COI"JIRU S18,CO l,27S.000 15.000 
5a 7S~G z HCZ ll cO."''/RES J96,QO 1.125.000 fS,OOO 

~3:10.7 • 1 HC2 1l COI'IHES '355,03 1.125.000 u.oao 
SUH.d 2 HC2 13 C O"'/ il.ES us,oo 1.425 .o o o 15.000 
5S:fC.4 3 HCl IJ tOHJRI:S 968,00 1,9$0.000 15.000 
SoH.S 4 Ht4 13 COH/ftES 1.J3lhCO :s.tzo·.ooo u.ooo 
soo.~ 
)9 J5. 6 LOTU 50 -l 00-150-ZOOKZ VEit COI':ERC I :l 
i?Hl.2 
S9H.J ; LOTES 900 K2 VER HAB COÜTIVA. 
sniJ.ü 
592:S.ú QS-114 1 1 HCZ t3 C0'1JRES 464,00 1.us.ooo 15.000 
s 930.1 2 HC2 13 COHI RES s;.:a,oa 1.215 .ooo 15.000 
593).d 2 1 A4 HC2 13 c o,, ~11 s 1 :i9 ,oo 1.oso.oJO 15, O!)O 
59•0.1, s HCl 13 CO'MIRES 9'oo,oo '.nc.o-oo H,.CJ·o 
5945.5 3 1 H<4 13 COMJRU t.f.OQ,OO J.E4Q.OJO 1s..o-:w 
5950.1 QS-114 l ' HC2 13 C O !olHES 3J5,0il 1.1zs.ooo 1.5.000 
59.i.5 .. 2 ' HC2 13 :o.Mi'Res 3,:,.0,0') 1.12s.,"ooo 15.000 
59bi).9 • 1 HC2 13 COMI ítt.S 686#0·J 1.425.000 15..,0J(< 
59?5.0 '· HC4 13 COM/RES 1.21$0,03 3.12{).000 1S.OJ 
5970.6 5 1A4 HC2 13 C0l1/RES 1 no,ov 1.oso.ooo 1Sl)OO 
5915.1 s HCJ 13 COI'!/R:U 978,0·0 1,980.000 .~:oor 
S9dO.l 6 HC2 13 COMIRES 281,0·0 1.125.000 

I 
~;~~ . ' 

/ií1t >Ld.__~ ~ ,_ ........ --..... -.... 
·- 11~ 
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CHAH; 27-SAI'.\/'IiJAU A~EXO (lA. Lf.I ~UMí:"-0 " " ':11:. 1991) PA.;..l'U ; ~ ll 
l.01IA : 0-lH~tTl~Y.lNAtA PAUTA ~i ~'~oqEs ~l~~~~ DOS.TEiR!MU~ ti ~tiftt,COiS ~O ClSf~ITO E u-a4oa 2l/1Jt<-tJ 
SETQil : i.)c,- ft:lHUl1i.LI P.A~A 11'/ClOEftCIA 00 lPTUt N;J Hsi~(.I{;,4;) Ot 1UI. -·~r hClf ~)?.\ : 1~:1.h.H 

oi.HA tl YALC'~ :'JO v,t.r.n )0 
'iu\ n ~JADiiA.S !:O No~ H-i..CCOS l..•JT ES :to 'lATV~tH• f.tH-\) ! ~ :j H. "1.? '~1 0\H ------ ................................ ------------- .. ................................ -- .......................... ... ......................... ............................... --------
s?;5.4 7 t~C2 1l COI'\/~ES 2)4,0) 1.1.::~.1.!1):) 15.0!.Iú 
;n;;:,.;: QS-116 1 1 Ht1 1J co~l>1t.s 1.2?~,1;~ t .. ~50 ... 01)0, 13.0Jt) 
)'i/S-1 2 HC1 n tOM U3. 1.l)Q,CO 1.Y:>C.-Jno H.01J 
~GJO.J 1 1A6 HC 1 1J ~;ori/Rt.S 3JS,OJ 1.125.Ci.10 15.0!.10 
6ílJ5.4 7-e-9 Htl 13. CO~/li:S 1..0~7.-CV 1 .. :i·JC.nl~ H.o;;J 
601u.o ; 1 tiCZ 1l .::0:-1/HS t~~:,oo 1./f~S.OlO H.OJO 
.lO 15.1 2 •o 11 C O"'/ HS 1 .. 1ov,co 1 .·pc.OJO 1).'0JU 
SOGV.I:I 3 iiCZ 13 CO~In:E.S 1H,r;o 1. 4H .oo·c 15 .. 0.10 
ó0Z~.9 s 1-2-J HC4 1l COM/AES 1. :H5, CO 3.1~C.OJO 15.01.10 
o030 • ..5 QS-113 1 1 HC2 13 tOM/itéS 4l.hCO 1.27}.1.)•)1) 15.000 
60S5o6 2 i"ICZ 11 C O "'i ~C:S ._H,CO 1.215 ... 01)0' 15 .. 0JC 
oo:.u.2 3-4 ... 5 V.t011Ef!Cl0 

1s .o~o oO~oSii3 ' 1-2 HC2 1l C0'1/ RêS 1.SS,C,J 1 .o~:c.Mo 
oO,;O.G 3 HCJ fJ CO"l/!U'S Ht,o!l 1.l .~c.ooo 15 .C..lJ 
o·o 55. c l 1 atl ,; C·O!'I/olES 

I 
1Ht·,C.O 1.9:iC .. C )0 15.0JO 

0Ü':lLo7 2 HCl 1l COH/tt(S '!9,0,0 1·12 .s. fJJ1) H.OJO 
oU~5./J 1 HC2 13 COM/q_ES -~i:! a ,O:il 1.us.ooo ts.O'JU 
:t070.4 • 1 Mc1 1l COM/ i!:ES 5 )t; ,.O I) 1.z75.ooc ts.ooa 
607S.S LOTE$ SO -100-1 S0-.200M2 VER CO!t:ERCtiJ 
60&(1.1 QS-116 6 2 Ht2 11 COi'IIAES 57o,co 1.275.000 15. o.)r: 
ó035o2 6 1 HC I 13 CO~/AtS s1 o,,Jo 1.ns.ooo 15.0)0 
óC lO. 9 1 HC > 13 CCi'f/~tS 21'.:),C-O 1.tzs.ooo 1S.OJ:U 
!10.,15 .c 3 Ht1 13 COM/fttS 2'47,00 1 .. 1.!5.0~·0 1l.OJJ 
o1ao.o as-1'20 1 1-9 HC2 1l CO"l/~ê'i s;a,co 1 ... 2?~.090 1.S .. O;)i.l 

;1os.o ~ "" 1l C O "'/RéS 27~,G\) 1.H5.0:10 1S.tl,)J 

Sf10:.1 3 HCl 1J CCI'\/!!ES zoe, o o 1 .osc.ooo 15.0),0 
611).él 2 1 MC2 1J COH/R.ES HJ,CJ l.oso.ooo 15.0·30 
ó120.4 1 Htl n CO:"tf..tES 841,·C:l 1 .. 9lC.OJO H.ooc 
612}.5 J Htl' 13 co~IA:E.S 817,0J 1.~J·~C.COO 15 .. 0JO 
61jJ.1 7 KC2 13 CO~I~lS' 1}7,00 1.csc .. oao 15·0•)1} 
6135.2 l 1 H C li 1J C0\1/IIU::S 1 .. 0}1,1!0 (,.400.0JO 1S.OJO 
óh0.9 1 Htl 13 Cu:-1/!HS 6~2,0 1,.4H.CjQ 15 ... 0'.}.1 

õhS.ú 3 HC1 1l ((}.''1/ ;u.:; J$5,co 1.125.010 1S.O.JO 
,61 .i0.6 4-5 H C! IJ CQf-1/Jt.~S 45S,CO 1.17l.OJO 15 .. 0:,),0 
6155.7 4-5-6 1 VER AE 
o1 :~O.l 7 1 "'' 1l CONI RES t.'H,OU 1 .. 2:75 .. 0•)0 15.0JO 
6b5.4 ' Mtl 11 CO<'IIitCS 1.coo,oo 1.tJ:o.ooc 15. Olld 
6170.0 l "'' 13 C0:-1/JtéS 51f.S,QJ 1.2:75 .. 000 u.o:Hl 
6115 ., 8 1 "" l3 C.OMI:lH 1.1?6,00 3 .. 11:0.00·0 15 .0·\)10 
t~16,0. 8 ' HC4 13 COM/IHS 1.Hl<;),ü'J 3.110.000 15.000 
61J5.9 9 1 HC4 1J C.Ol'l/KéS 1.21~·CO , 3.H:c.ooo 1) .. 0~0 

•H o. s z Ht4 l3 C.O"'/1\ES t.n~,co 3 .. uc.oco 1!i.OJO 
61~5.(1 10 1 AO kt2 13 COI'!/ RêS zso,oo 1 • flS • OJO ts.oJJ 
6l.:J;).6 QS-122 1 1 .HCl 13 C O"'/ R;ts 537 ,c o 1 .. 275.C'l,O lS.OOO 
6205.7 2 HC2 1l C O/i/ ii.I:S 3H r CO 1.H5.01l'O 15.000 
6210.) QS-122 1 l HC4 13 COM/Il.ES 1.HS,C;J J.lZG.OjO H.D~D 

6215.4 4 HC4 1l CUI'I/RES 1oO?S,o:'l 2.400.0;)0 1S.OJO 
6HO.O 2 l-2 KCZ 13 · CO~IRES 477 ,c-J 1.1n.ooo 1S.OJO 

62ZS .. 1 3-4 HC2. 13 C.CI'IIíi:ES sao,co 1.275. DJO 1S .. C1l!: 

6HO .. & 4 1 riC4 1J C O"'/ !H:S t.4üo,oo 3 .. 1.!0.0;)0 1S .. Oll0 

6Z.H .. 9 2 HC2 1l CO:Io\/i\ES J41,CJ 1,.US.QijQ 1So01Q 

62.40.5 3-4 HC2 13 CO~f,t€$ 21.5,CO 1.113.000 15 .. 0~0 

62.45.6 5-6 1 lJU AE 
62.SO.ê 7 s "" 1> COM/EtES êS4,u~ 1.930.000 15.0UO 



214 

ClJ~)~: !7-~l~~M~A!J A~E~C b~ Ltl ~U~Eqo )[ " Dt HÇ.) p o\ i:~~ ! 21:0 
!1_. tA ' J""l!\.IÍ íi ~:~:·: .. ~), ?'~TA~~ ~lLC,~S ~i~A=s DOS ltRRE~OS ~ ~»lFICACOil l) ~~~fq!f~ ·~ ·\ •• t • i/1 1/d 

.. " r .... ~ : ,,- f',ii:?_.I.LÍo 'i'fdol !"I(:D·:1-.t.IA ,):) l.'T;J,·"'J :O:X:~.ItClCl"i ) 1_ 1·"•L ... ., ~O:l~ •·: '1 t1h~~ 

~~O. DJ '/}.._/;~ )•l 'IALC-l 'J') 
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:~e~jj.l 1 .,CJ 1J CC"./'HS .... ,c,u 1 .. ;: ;:;. ~ )~ B • ..:Jo.: 
)2 .. v.c l "'4 1j ,0:-1/~El 1·t'74,C) :.1 ~~.!))•} h.u:.l.\ 
o0:::;,5.o ' 1 . HC2 13 C0f1/iH.S é1S,Q.J 1.4o:!:J.J~O 11.0JV 
?U\1.7 2 HC2 1J CCI'\/~~S 61 vt:J 1.4~~.1,:J'l) 1!.. o 'J<J 
~275.e 10 1 KCZ. 1J CC:.t/>IH 60o,CrJ 1.4~5-~::)0 15~ OJ~ 
:ú ,a.~t 2 •tl 13 C0:-1/R:ES 37!,CO 1.us.ooo 15.0JO 
).:. ... s • .s. ·3 HC2 13 C011/~t.S ?->~,c:~: 1.1~S.OO·O 1.i. CJO 
~ .. ~::...1 4-5 <C 2 13 i:O'i/qt:3 l',.s,c l 1. íl,.ti'):i 1~.0-Jú 

:~2/J.i 11 1-2-l rlt2 13. COM/itE:i z.~o,cJ 1.HS.C!IJ 1 ).C;)J 
o~.;c.z 12 1 McZ 13 (:01'\/ll.iiS 1 )Q,OJ" 1.03C.C:JC 15.0.)0 
o.\JS.:l 
!d10.1.: lOH.S 50 ·100-150•ZOOM2 'tER CO!IIERCll 
:J31S'.C 
:dlU.7 L.Ote~ 900 M2 VER H-'ll COLEtlVA 
)3ê)wÔ 
~j .. J ... ~<:>- 303 1 1 HC2 1J - COJo\/RES 534,1:1 1. ~JO. OJO 1 s. o~ o 
~lH.S 2 HC2., 1l COf'l/il.ê.;S H5,5D 1.12.5.;]')0 15.0~0 

~:\.tf.ia1 Q~- 303 1 3 HC2 13 COt1/1f.E'$ 
I 

lJQ,CO 1.1z5.üJO IS.OJO 
,3 .. ) • ..! 11 "'2 13 COH/,RES 9o1 ,cJ 1 .SOO.OiJO 1SaOO!D 
~.3 'lu. 9 2 1-SA10 V. COMER.Cl ! 

~3J5.C Z-7 "" 13· CO"t/AES 5Q6,C::l 1.21~.coo 1S.0010 
o3~G.o 3 Htl 13 COI'I,.tES 1.MQ,6Y 1.9:10.000 1S.ODO 
:~l..o). 7 4-5 "" 13 COM/ •U.S 7']1,91 1a-42Sa00Q 15.0ó0 
!!.HJJ.J 6 • HC3 13 CO."'/RES 1.015,.\7 1.9<JC.QOC 15.000 
óHS.~ l I•Z HCZ ll COI'I/'i\ES JJ6,CJ 1.H5.CJO 15.0-JO 
!lllU.C 3 Htl 13 C0!1/itES 374,(8 1.us.c~o ts.oao 
o3Ho1 4 HCZ IJ C O"'/ fi.ES 4SQ,S4 t.ns.o.JO 15.000 
:.3 /J. t S-6 HCZ 13 tO !'i/lUiS 4].9,12. 1.275.000 15.000 
llt).Y 7-8-9 ·Ht3 1l COI1/!tES ?J-4,0-l 1 •1J.:.G .. MO n.ooo 
64\J0.9 4 1 VER A!: 
b4J)oC ' 1 "" 13 tOM/HS 758JP6l 1.42s.o·lo 15.000 
o41U.t: 2 H·C4 13 COI'li~I:S 1.2J,2,!1 J.Hn.ooo o. ooo 
~4Ho7 3 "" 1l C011./AES 1 .. 2-)3,66 3.12C.O'JO 1S • OJO 

o.:.lO.l 4 HC2 13 COM itES H~,9~ 1.,4ZS.OJO 13.,0;)0 

~4.!5.4 6 1 HC4 1l Co~/~ES 1 .. 2?1,5?: J.llG.OJG 15.0~0 

~4;U.~ 2 HC4 13 CC)'!Jii,Ei 1.2.!U,9~ 3.1.!0.000 15.000 

o.:. .15 .1 J Ht4 13 t0!1/IUS 1o0•Hr73 1 .. 4JO.oo'O 15.000 

64·,.C.3 7 1 .C4 1J .COI'!/ itES 1 • .641,24 J.b40.ü1l0 H.O!lO 
oit4S.9 2 HC4 13 C0!-1/at~ 1.554,&!> 3 .t;4Q.QOC 11.000 
ó4)V.5 3 HC4 ,13 tCr~/RES 1.493,$4 ! .a..o.ooo 15.000 
64,·$.0 • IAS HCZ 13 t0~/~E3 21JQ,QI) t.O)Q.QIJO IS.OJO 

~,. :.il.l 
~ ... ;)) • 3 LOTES 50 ·lOú-150•200•2 VER CO/I!!ACIO 
6Jtfi). c Q.; .. lO.f 1 1 ~c~ 1l CO"'/RES ·957 ,.sa 1.1Jc.o~o 1s.ooo 

o475.f.l z rte2 IJ C0/'1/RES 912,CO 1.51JC.C:lJ lS.OJll 
o to JC. 7 2 ' HC4 13 COM'tES 1.J:jO,O? l.12.0 .. 0:;JQ 15.0Jtl 
o4J5.ó 10-11 Htl. 13 COfURES 740,00 1.77C.Ol0 1S.OJO 

old\1..4 l 1 tltl' 13 .:0"1/il.t.S 63t-,50 1.42S.OVC. 15 .o.uu 
b4H.~ Z-3 .cz 1.1 COM/'t~S 4lS,CJ 1. 275. o~n 1$.0.00 
et5lV.S ' 1'11:4' 13 CCMI!lES 1. :l'fa, o o J .. 1-zc •. oac 1S.O,j0 

oSü.6 ' <04 13 COH/ittS 1·1l2JPOJ J.1~o.ouo 15.01),0 

o~>\1!.~ 4 "1 VER "~ 
,sn.:. , , iiCZ 13 CO!'!/ii.E$ ?l1r5'J 1.4B .. ooo B.OOO 

)~ ~ ..... , ttt4 1l ' tO'/ ~Es 1.41 6# 9•.) 3.340.0~0 ts.O:JO 
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' >{4!: " 
;1 •• V:!L ~ f1 ~ ... ;: : 1 ... - -· •'· . '1 ~ • .; ... 

,,5..~.1 ' I "'' D CC:-1/'{S$ 1.1.t7,).J J .1?.:.. ii·)!; 1 ),.l~:lU 

JíJ!>.S z "C-l 13 COMI Rl S ',l"j ;, ~-J 1.nO.C'JIJ 1 ~ ,.\J.J!.! 

Qj :o C..:. 3 "'l 1J Có''i/ilê;S ~-1tHS) 1.; .U.C•jC 1.S.QJ,.. 

:; ; 4 j ... 
,_, "'I " C;)--1/ >!O 3171}: 1.1U.OJC 1$.0'-)L! 

~ ........ 1 .. -~" ~ 1 1 ~t 2 " (.(1:.\{Ad 7>~i.,!:_ 1 • .lj/.5 .o )(I 15.{) ;t,. 

.. s 'l> .i. l H' l n CU•1/.:<':'; 71Y,é1 1 .. 42~.:) 1JC H.O·h.l 

JS Jvolo' J .i~! 1' ~OM/ 1a S 1.('1},•;1 1 ... ;J:J,OiC 1S,IJJIJ 

')~')) . .; ' "" o C~'f./:.CH H1,2" t.5JC.oo:o H.{lu(J 

., .• ,,:.6 1 HC• 1J CC'l/ ~li 1.0 .• ;:,~ ? ~.,J.!.n\l 1 !=.:: .'~· 
)';;> ,'). 7 2 ·~5 rlC' " c:;~·•t u·; .:: 11 ,.; ~ 1.11:.c.:..c,· 15.:. .~· .. 

... s,).:;.J 6 "' 1l C!l•A/il.f~ t JS,!> 1.lo ~;..i;: i' .. 1~-~ .. ; 
:oS _.J.. 4 7 HCI B co.·1t -:to;s 717,~·.1 1.1i2~ .. 0JI1 D.OJt; 

:o:. 'I'J•"' J-9 "" 13 co.;<J./'HJ 1 .. 0~t..,C:) 1 .. ?-~~.C.'lO 1S.UlJ 

:..:.,;..1' 1-l :-!C4 " cO·M/.H.; 1.0.:,:,1:)' Z.4J0 •. 01,) IS .l;JO 

~(. ..J .... 1 LJTC.S ?to :-t2 'o/i:. li !-l.J. :J CCLETlii'A 
-..u.:.) • .i <r.S- jl:5 ' 1 Vf f! A.~ 

~!.' 1 <.... 9 ; 1 :iCZ I l C{l~jl:tf ~ ::%_,71 1.!o;~.O')C 15.0·}oJ 

.. ::..1::. -~ " .H.! 13 co~lt :H. l 4H,(. ( 1.t.7:..C{C 15.CJ3 

)~ l' .... c ' I ;l.l;l 1l co:utu.:; 7t,c,ç.f 1 •. 4;!).1J.)0 1 s.clo 
~tiO:) .1 2 tft4 p CO~/-tEl nz,~·:\ 2.bC.CJO n.oJ·o 
:;.:;._;·.! ' ri" 13 C.UM/Jtl::l n?tc? 1 .. 4'.!5 .1)>)() 1\.~J~ 

~;..~:;.;. ' r..€.2' 13 Z:O.II/ rl.LS e.1~5,74 1.~zs.o.~J IS.OJu 

..>tl- ... u.~ I I· "' 13 COH/ilH 1 .. 1..:.1 ,?lo J.120.0JO 1 S.OJO 

)'l't} .1 2 H'C3 f) t:C'1/':!:i:S 10'1::010:5 1.·nli8o1o 15.0J0 

··~·····~ 
3 ,nj. 13 C0-1/.llS 9~''1; ~ \ t .~· hl.t:JO H .. oJoJ 

jt'j);) • • , 4 "" 1 J C&'f/.ilS 327,1:9 1.11S .. o.JO 15.UJO 

:>t-.).uo S I <CZ 1) C O"'/ !IES 353,n 1.125.!)<)0 H • .:Jfl 

"~ :...:.. t. ' HCZ 13 COMI iH. 5 hi,.,J.'J 1 .1 ~;..~;)C 1 s.ouc 
.J ~ l J." ' <\(.4 n C O i~/ •H. S 1.2H,CIJ :i: .1.:C.C)ú ts .o~·o 

J(. /:!i. J 2 "" 1J C.0'1/~fS 2~'9,), "I 1 .1 !S .(;;)0 15.000 

.')I)~~.\. HS "' z 1) ttl~J~H 2).2,(';} 1 .. ·'\!s .. o Jo 15.0JO 

~tl-J; .~ 
.;)I,.;;... 7 LJT;& SJ -1 oc-1 ;c-2.JO·a: VER CQ}'ICíi'CD 

lO 1::;. • ~ 
)/•:.\..;::; LH"t:. ·;.o;~ ri( ·H~ fiAe' C•JLHllJ.~ 

r+ 7 J:..; 15 .. Q.~ú 
J7h .... ) oJ ~- J(.;ú 11 1 :it2 1J r:0:-1/HS Sl;s, s,l 1 .. H~·C.ld' 

~71;-.e 6 ~.::z 13 COI:'t/><~5 S/2,?1 1.27!-.C.lfl H.oc.n 
114•.:..' l z i.:; J B to~'' ~iS 1. O;}o,t·.l 1.; ~c.c.H 1S.Gl0 

.,r.:..).S } 1-4 ,(..2 13 C0'1/<H.~ 4 u:,sJ 1.a~.o10 1s.ooo 
~7 .L •• i:. 1 "'i· 11 CGJ-!hif:i 1.C3G,C.) 1 .. ~iC.c-.'IC 1s .a.::.) 

~7.;5.;.. l HC4' 1! t.O:i/~l;l 1.l'l5 .c o 3 .trC.c~_, 15.l).J0 

':;I-..Jo7 (f$- .l\iQ ' 1 HC! 13 €.0.'1/teé-3 Pr.,J.) 1.n;.c10 1S.QOü 

-:;7 .. $.,; 2 '1C4 1l ·;0-1/RtS 1.4.-1, ;J l. ;4~ •. 6:Jl~ 15:.CJJ 

,'J7 J<.>o 4 3 11Cl 13 CCI•tl'!tS c H,l\) 1.4H.C:i0 1S .OJO 

~7 ~) .• j j 1 11(4 " C,O)l/ HS 1.4't!J;Ij•) :.;;r.::.CJC B.GJJ 

-~ 7 .J:; .1 z iiCe. 13 ::0 1/i(f.S 1 .. ~;,:o,~-~ !.Ht..CJ~ t S.UJJ 

,;/;~.i. c ~-.}C7 1 1 .~(. 'l 1~ CC!'\/ H\> i' 1 Gt 11 1.<l.l ~-0·}0 1s.r JJ 

:.7/v.i 
,_, 

.-~,' n O: O r./ otES H;;,B 1 .o5Lü1C E.I,;J,) 

"Jll~.;. 4-S l'ltl " CCMn'éS 144,)C 1 .c,r.; .c:w 15.CJO 

J7.)<h~ 6 <i·C2 13 COMI~tê'S 2' ~-~ ,f:J 1.1 !S,ç.)Q 1!,1.Cj.; 

'.J,1;;:.. 7 7 "' 13 ::o:>~~ ~·\:S ? ~3, ()) 1 .1 ~-s..ovt B.UJ 

~.7 lv.;,. ' :I. C l 1} COM/ittS éJ?.,9} LJ.Jé.c')U 1 S.O·JJ 
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A:ltXO OA UI .om:H.'tC Oê: 
P~UT.-' :,-:_ VALC"tF.S 'hlililZ DO~ 
f.:u.ll-41., f'A.V• l·'lttOf.HC!A )0 

~:ilJ/(._J(;;J) 

•1 OC.-1 so- Z-JC'12 
YGU Ml .Jélt 

• 

,, 

• 
> 

-1 :10-150-2.\J0/'12 
5 

• 

lOT'!S 

1-t V:R COMiH~:v 

' HC2 

' "" 4-5 VER COMi~Cl~ 
1 ~" 
2 iiC2 
3 "" ' :JC ~ 
5 H: 2: 
1 \IE;I AE 
t "'' ' "c5 

' "'' 
't'ER COJoi~RtiO 

HAd CCLE"Tl'IA 
HC3 
HC4 

3 :itl 
4-5-6 ~C2 

t "'z 
10 HCZ 
z-; "" ' :-tc4 
t-z HCJ, 
3 HO 
t "' z 2 Hei 
1 "'' t "" 2 KCZ 
1 HCl 
2 "" 1Al. "'' 1 HCZ 

' HC4 
3 HC>t 
4 ;<3 
1 "" ' HC3 
3 iiCJ 
4 HCZ 

V~R. CO!'IERCI~ 
t i4C.2. 
2 HC3 
3 tlCJ 
4 HCl 
5 ~C2 
1-2-3 V COKURCIO 
4 HC3 
1-2-3 V COI'!E:RCIO 
; "' 5 1{1:2 
6 HC2 

OE a~ H9J íi.:.G I '• \ J 211, 
T.;.HII:N$S ~ ED1FH.\C.)U ,)i) (IJSUIT:) 1• ·I= ~f.-\01 J3Jf·}/ lU 

H'~LI, 1\:l "t:)(!;.A.C!CbJ JL 1:1~1· .. ·~to. N(;i} !' .·:,.\ : 1t ;13:.) .. 

.\}:..:l.' i':J ""'-\li\. /lO 'IH(;it ;·O 
::GO 'iATIJ.(i:ZA n..au .. !-.•> T: ll H '-40 "''l co~~;r ------------ -... -.............. -.. --------------
u C O 'I/ .u·:; J, á,C J t ... h .• c.:u 1 Jo :J..,{: 

" COll/ti.ES >': 1,6, ~ ·.} 1.; .C.C1-3 15.0°J\/ 

t J co;v:~Es tJ4,7.J 1.4:!5.0')0 H.QjJ 

n COf'II~ES 9 )~,9/t. 1.$-J0.-0.)~ ts.o.Jo 
.J:i CC:>I/R'i:$ 9J9,J:l '-·''1'c.c.Jc HoCJC 
1) tC--:!1 'lt S h1 ,J. J 1.zn.ti•lJ 1s.c.hJ 

" CO~J/L(U lf .. {I,CJ 1.aS.(;lf.! 15 .C..:O 

t l CO\í/ :U :t 0(1,24 1.as.c.J.O u.c;u 
.13 COM/H i. t.on,ct 1 .tr ~o. liJ'G ts.Clu 
tl C O"'/ RES su,n 1.4~5.0')·1) ts.o 1J 

" COHJ!H.S. 'ji 51,4 s t.Q~c.co·o 15.0)0 
1J CO)t/qU' 1!.117,75 3.1~\J •. :J')( 15.{..,i) 
13 - COM/~E.S 1ss,n 1.C>O.O::t0 B.O..JU 

13 CO:-i/.-l€5 1 :,o,cc 1.0:J,G.-I).)Q B.o lO 
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t 3 C O"'/ t(ES 31 5 ,·~i) 1.3\.oü.OJO g.o.w 
13 COMiiH.3 ~J9,;4J 1.HL0l)(} 15.0JC) 
13 CO~/!lfS !'.d2Jú) 1.275.0')0 1 ~ • 0 JO 

13 CO."'/~l:S 1.2:.14,C..! 3.1-!C.:J.lO 1S.OJO 
13 CO"'/i!.U S ~;:: ,.G.) 1.17;,.0)0 15.01\) 
tJ co:v R:ES 6'J~,j) 1.U5.CJC 1S.OJ0 
1) CC"'/RES S?é,H 1.27S.C)0 H.O lO 
13 CO~Jqt:S ' 4 )~' 111;:"1 1ol7~.0'JC 1 ~ • OJiJ 
tl C O "li H.S f:.:w,r;'J 1.G)0.tJI}(.\ 15.000 
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13 COM/il.i!S 1.013,24 "Z .~tJO.O•lt t5.0JoJ 
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13 COl-IOES ezs,s!. 1.9lO.ClG 1s.o·10 
13 C0"/11/ íl:êS 7"}1;,,2.7 1.~~~C:.O•JO H .. OJO 

,IJ C O li/ W;es 7.m,H 1.1-::.0.0'\lcJ 15.-iLO. 
13 (:0:1/RES 6/bu, 7 1.41.5.0JO 1s. o.Ju 

13 COMI AES 42~,43 1.5·)C.ti-:::1 JS. íiJIJ 
' 13 CCM/i!.êS lhltu1 ~ 1 ••. ;0.0•)C 15.0.)(! 

1J COMIR~S 976,27 t .9iC.C·lO 1S.0.){) 
13 t0~11 Rfo S 24'),11 1.1-.:~oi.JO(' tS.CJO 
13 C0:-1/ ..téS 2 $9.~7.> 1.1~5.0JO. 1S.OJO 

tJ COM/ ti.E~ 9~9, 71 1.;. ~C.CJ[) 15.0-Jú 

13 COMHE.S S11,q3 1 .. 21S.CJO 1S.O•j0 

tJ COHOES U\J,S-l 1 .C5C.Clú0 15.000 
t3 COMIIII=S 11.S, CO 1.ú~C.O:JC 1S.OJO 
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I .a.;Ah: a~~"~,;,;.;_.,q;. J.•lUO DA Lll V\J.H,W "' H "J~ 1)9J :·v.:.t: '" ~C ,_A : J-.l-,)~r~~r:l,-'i~" n~n. o: /'.l..':l'•S 'I· '111~-:. l:H T __ .,,t:.:,:::J ~ ~H-.;,,ch~ }1: 1[",: lt11 ' •• i\~~ .. '11 !I -
• , r ~ 1 : ~~-- ,-.~- ;,_.,l., ,c,.l;. J·l(l!.l:.r.CJ:.- \IO'J<"lJt- '..-t) t.;(; .. -L.i,l-' J'; 11'.'1• - " ,, ' : h~1.H:O~o 

.•. · I r, J ;/i-LO· Jl~ "';.·.ii~ ilO 
,_, 1 J ~ .,.J;õ,U\-i.o~ ~o-,J/:1..CCCI:i L H·:.s C.V:) <JAft.rt~I:A r' -;'i;~--? -~tj··.:·lC • <.t;_ tO•.~T 

--~--- -------------- -------------- ------------.. --- -- ........................ ,. ------------ ____________ .. _ ................. 
7y:J)o,J 1 ·in ,, "::.~/ ~~ ::;; .1•th 1. ~ ;C.,.·}:.. H."J'_, 
7~. t; .\. 2 ~C .lo " CO~I/.{t.$ 1. 2 .~: ,u J .L:.c. • ...:-.1~ 15.t:J 
I"J 7:.. í. I 1 Ht4 13 CQ!Il/U.S 1.3- .t=,,C') 3.1 ~C.l'J:i 1 ~.(íJ~ 
7id0.7 01.:)- 51.) 1 1-2 .,, l3 C0l1/IH.S 71 l.'t?J 1 .4-::S.OJ,:I' IS.OJú 
7Jü.il 2 2-3 '" 13 cor.n.a 3 ;Q,QJ 1.125.0!)!) 1S.C01l . 
i~JC .4 j 1-1 "" 13 CO/o\/:.tí:S 743,(1) 1.770.00(). 1s.c·;c 
? J I' • :J 3 rfC4 1J C0-"1/~L-S 1.CH,t;J í:.t.QC.QI)Q' 15,0.)0 
71 J::.d· • 1 lfC.! " co-~nH . .i 7. "!-.:a, ii·) 1o4l)-.00C 15,VJJ 
/1 j). b 2 HC4 13 cvt'.l -t::s 1.ç ... ~,ljj 2' .. 400 .. 0JC H.O.N 
71lo. ... ' 7 1 Vê.~ H 
71H.J 
11,: J • .; LJHS Sol '"1Ü0'"'1)0"'~JOt'l2 VER tOMi:Rtll 
71.;S.:J 

'71 ,.;. 7 li:J•J12 1 "1 "'' 13 C0/'1/Rt$ 7h1 ,(jJ 1.li.H.o~o 15.0~0 
11 H.8 2 HCl " C O 'li ~U 7;)),.,;0 1o,lh0;'l0 u.UJ9 
i'1~oC .-4 2 1 VO. C!:I!(~RCl'l 
7h5o) '-:.>-312 ' 2 HCZ tJ COHIRE--S 475100 1.175.0~0 15,0JO 
7HV.1 3 HO 1J CO:oi/C!:'é~ 75C,oJ t.no.oao u.oJ~ 
71H.t 5 1-2 HC4 n COM/RES'. 1.l:$C,CJ ;.120.!):10 H.CilO 
n~.i.9 ; 1 Y'ER ,U 
7b5.c; • 1 HC2 1J con1~u t..~O,C.) 1.415.000 15.0·1·0 
71 i' O o6 2-J HCJ 13 CC:-1/II.éS 71ü,S:J 1,770,C:Ml lhO lO 
7175.7 l 1A5 HC1 " tO"'/'liES 3()9,00 1.ns.ouo 1S.O·JO 
71~C.J Q'S-;t14 1 1-2 rlC1 n co~tlllES 7H,5J 1.425,0'0 15.-0 JO 
7h5.4 ' 1Ab "" 1J C0!1/i1~3 2êO,C.l 1.osC.OJO 1S,QJO 
71Y\J.(.. l .1-2 Htl 13 CO~/ R:ts 9}0,CJ 1 .. 9:10.0JO 15.000 
71 1'5.1 4 1 VH AE 
li)Jo1 ' 1 Vi:" AE 
12J'.-·i. ' 1 ;ft 2 D COI'I/It(S na,cl 1.4ZS.C·1G 15.0JO. 
7110.1 2 MO 13 COI'1/HS 9QO,;;) Ls~o.c-JO JS,O JO 
nt$.c. 7 1-2 HC4 1l CoJf'i/ itE 5 1 .. 2oo,oJ 1.120.000 15. OJO 
hi:.D.Q 3-4 "" ·u COMH'ES 61o,co 1.425.010 IS,OJO 
7l.d. 7 
7C:..iJ .3 L;]ftS SJ" •1;)ú-15C-2JC'Z VéR C')~EPCI.:> 

7~ J s .ii LOTES 9CO 1'\2. VEJt HA.e COLé.TIVo\ 
7c:4-0.ü 
n:u.1 QJ•.lh 1 1-4 ·tlt 2 " C011/ItéS 60~.d'3 1.zts.o.Jo 1S.DJO 
I i1lt:. i:l Z-l <-1(.4 u COMI ~ES 1 • .r.oo,c:> j.no.ooo 15.0•]0 
7~ H .'i ' 1 Hcl 1l COH/AES 1.237t50 1o37C.GJO 1s.a1o 
n:oo.s l 1 HC2 13 CO!i/1\ES t.JO I$') 1.27S.CJO 1Só0úC 
7?•J5.6 ' HCZ 11 COH/lH S 6f7t5J 1.;25 .o.Jo 1So0·JO 
7LT0.2. ó 1 HCJ 13 ;0/'1/U:i 1.Q.,S,t;4 j,9JO,OJO 15.ooo; 
nn.J , 

~C2 13 tOM/MES 2.)~,~0 1 .. 1H.aao fS,GJO 
72.$0.(; QS•J16 6 l-4 HCZ 13 COM/ U..S t%,CO 1 .. oso.o::~o 1\,0JO 
1 ( JS.~ Q:ã-.Hd 1 1 "" 13 C0:-1/Rt:S 9a7 .... ta 1.soc. O·l'O 1'S.O·Ji0 
fi.1Vo"l ' 1 VER Ag: 
705 .. ô 5 1-Z 'H2 13 COH/AES sas,oa t .425.0;)0 1:5.0;)0 
n.;e,.e • 1 acz 13 C O :o!/ iH.S 'YJ:s,n 1o50C.GOQ 1S.OJU 
7 .l j~. i z 'Cl 15 CO~VItêS 1.1Z7t'll 1.9-~C.MO 15.0·JO 
lJlúd 3 "'~ 1J CCMRES z.173,95 4.320,0~~ lloOOO 
7HS.b 
tl.!O .. l L.UTES SO -100-150-2:J0:.\2: 'WER CO~ERCIO 
7 s.::s.) 
7J.SU.i:. l\llE$ 900 M2 YER kA6 C6lHlVA 
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tlJA~i: ~7-~A~~~~AIA ANr.~G OA ~€1 ~U~~~O 
, . ,. "~ 1 ) ,_. \ •'o\. '. 1 : '1 

}, ,, 11• ' ~~l:.nJ ·r-p,t\1 ... i'.\UIA t,.. t#lu~: i ~~~AI' V~~ f Hi~tu; ~ I• 1 f • I,. \ ( ) I • )l (" ! "o I '\ ~ ~ ) ,, : .: '·/1 }/ '. 
.. p,.,, : J~- t_J.~~L, ~Ai- l~Cla~~~t~ ~J Jt)J, ~' ~~~~~l~JJ iL 1 'Yl• - .. \1,~ • . ) -: ~ ~ 1 • : 1l J :.,. 

·\ '•. :.11 9) v;. .. ..;·; ·~~ ·u ~ f.Jt ~ =~ 
'10.1 H ;OJ,IrJrU•~ .:o IJ t ;•~cccs LilTE.S ;;:;J ~·.HI.;i!i;ZA f! ~·t h) r;:. f :·;o ~~ ( ~'• I"! ------ ----------.---- -------------- --------------- -- ------------ ---.--------- --------------
1; ..... i. 
I J .,..,./ .. ,J- ~c:J ' 1 ii~3 13 CO'I/oiê-3 1eCJ7 .. ~.-J 1·~· ,c·.o,Jc 1 ~.-OJ4 
7H.).Ii s J •c2 13 CO/VilfS 6CQ,CJ 1 • .U5.0 )(' 15 • O.JC 
7~.)\...4 • 1 :<Cl n CO:ili!.iS 71~,C') 1.~.:~.c.;u -H.OJ·O:.. 
n:;;.s 2 <el g CO;>~/iU.S •H1,CJ, 1.:- ·•o.aJ:; H.Oh:l 
n· ...... 1 ' <Cl CO."'I iii;;~ 9.o:t \1C.J 1.~Jc .. :n_c 1! .\JJI.. . 
7~:J'.J.~ ' s ri C 2 13 "CCM/'HS S:JuO 1 • i73. ü•)C 1!l.OJ!J 
7Jl~.Ç 6 HCl n f.l).'!//l.t$. 7:~),v•): 1.;,o.cx 1 S. LJn 
737j.~ 7 <c~ H COI'l/kE.i 94!1,,(:-J 1.•JiO.CJO tS.UoJJ 
7.HC..c. B >iCZ '13 tO'flro:s ?J\),Cj 1.1.f~5.0'.)0· 15.0N 
7 J .. !J. 7 10 1 rt-U 1l C0l'4/iH:.S 7:,u;G:> 1 ... z~.G'10 1 'j.:tjJ[I 

7..S~ú.3 2 ~t2 ,13 CO:M/US nc,c·J 1.1.~5.0-lO 1;.-0')f: 

73 JS·' Ql""4G1 • 1 Hei 1l co.:·v'u. s s~~.,oo 1.US.J"JL' 1.';. c )tJ 
74~,11)./o 2 fiCZ, 1J CO~/RB p;)Q,C-) 1 .. S:l:.oD'J•C 1S.OJJ 
74JS.5' ' 1-2-l ot2 13 \:00'\{'10 340,'CO 1.1~$'.C.)O. 1S.OJO 
7410.1 4 HC2 t3 · COl'I/M:S 341,GJ 1.ns.c.10 15.0Jli 
7415.2 QS-401 • 5 HC2., 13 C011/·RES 3~2,CQ 1.1!S.O:.l·C 15 • .J JC 
7t..1ú.) • riC2 13 C O 'I\/ US 5Je.,üJ 1.H5.C'J0- H.O~(I 

7<. 0::5. G c 1-2 HC4 13 CC'-1/HS t.O:H,t:1l 2:.,1.-;J(}.lJI)O 1!l.O:lC 
74.)J.6 3 HCi! 13 CO"'/RCS 3-6C,~;l 1.12~.tilc 15.0JO 
74Bo7 4•5 HC2 13 C0'1./.US 250,CJ 1.U5.0.1'0 15,GJO 
74 ..... 3 D 1 HO 1l CC!'!/ Ri-S ?54,Cü · 1 .•; iC .. C')iJ n.OJO 
'"<t5.{, 2 <C3 13 tOM/RES 960,CJ L?Ji;.OIJC 15,0JO 
74>0.0 e 1-2 ~o 1J co:-r/~Es 516,1JO 1.3JO.OJO 11.0Jü 
7<.5$.-1 3 HC 3 13 · CCM ilE.S Sh,V'J 1.:1o.coo 1S. Olfl 
]I, )I; o !.o ' HO u CCI'II:ill 4..)4,CJ. 1.:\·;C.O•)ü 1.5 .tlJI.l 
7'on.1 5 Htl 1J COi'IIRES en,o 1 .. ;-~o.oac 15, O·lú 
747U.S f 1-2 ~C4 1J COrifítES 1·2Jo,co 3.1~0.0JC 1:i.C'Jú 
'IHS.õ " 1 HC4 13 CCM/.U. S t .. H6,(!J J • .:.4c.oJ.o 15.0.)0 
74 -''-'. z ' HC3 B C.O/III~ES n~:~.,crJ 1 .. 770.0·10 1:'i .. GJ~ 
74:.d.3 l HC l n CO~IttES SS9J00 1.-!~o.o:w JS,CJO 
74 H •• ú 4 HC:S 1J COI'I/..tE:i 7 :>C,OJ 1.77C.O.,l0 H .. OJll 
?r.n.u l 1 itCl 13 COM/IH.S é ~3,Cl 1·"~s.ouc 15.0)0 
l!ioJLo.G L 1 HC.Z 13 C0'1/i(ES 1 .. us,co 1.'.1J·C.O'JO 15.,0JO 
7$;>.1 QS-402 • 1 HC2 13 CO'"\IUS 9.54,0') 1.Ho.ooc 1S.OJG 
7S1:.J.6 ' 1 HC2 13 COt'lnES 4'Jó,C:l 1.;:.n.cJo· 15.00i) 
7515 .. 9 2AS HC2 1l COH/1\e S 3i'9,CIJ 1.125.0!)0 15,0·)0 
1S .:J .s c 1 HCl 1l C0~/'1\:S 7lC,C•J 1.770.C~O 1S.OJJ 
75~5.6 2 HC3 13 COM/!(C$. 1?7'o',C() t.Y~o.occ 1 s.o:w 
7BJ.2 3 "' 13 C0/1/ii.ES 101, üO 1.4ZS.O.JO 15 .OJC 
7SJ5.J ' Ht2 13 C0:-1/IH.S t.H,CrO 1.42S.llJO 15.0-)1) 
75~ov.c. LJHS SO· -1 OC•150-2JOM2 VER COM!:RCl::i 
7H).C LJTES 'JGO .'12 V <R fiAe COlETIV4 
?s;u. 1 2-3 HCJ 13 COfti/Rt:S 7í'S,OJ 1.9'oiC,t)JO 1s.oou 
7SH.a f 1 "" 13 COM/Illõ.ii 91S,C:J 1.•h0.0•10 15.0JQ 
7hJ.4 2 "" 1J C0!-1/.H.S 1.ozl,o1 1. 'i'\C .IJ'(l.Q 15.0.)J 
7So~.s l HCl 1l tOl'l/aLs 6!J7,CV 1.~H.OJC 1S.O•JD 
7.s7v.1 J 1 -2 "'' 13 'CO~/il:t.S f.JQ,C;J 1.!.1!-.00C H.OJO 
tsl).i l 1 rtt4 13 co~uaes 1·.5!47,(;'J ~.~4C.IJ·J': 1S.t'l.JoJ 
7 5 t~C. 9 L 1 "" 1J CO'IIR:ES sn,c.J f .473.COO 15.0J;J 
75':15.0 " 1-l !i,C4 l3 coruus 1.201,CJ l.~:o.c.,o. 1S.UJO 
75 /U. 6 3 HC3 13 ;OM/;I_ES 9,ll,C·) 1.t1 ,Q,OJO' 15 .0.):) 

~ 
7) 1).7 ' :HJ 13 CO~I.US !d'J,C~ 1.nu.o.~~1 15.CJO 
7oJUo7 " 1 HCl 13 tOMI.U.S dC;CÜ 1.425.0\l'C 15.0).:1 

l,,.,,,". ,·ii·;;'Ut\jl: Iii l';llilf.;j, .. ll 'i' ,i " i ' " :ill·'ll.io<- 'i 11 . 'I ' ' ~' 
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;,lJAJt: ,!7-;J;,,.,H~IAIÃ .P~FXC 11"- Li:[ i'IU'I~;(O " ti !C ~~~ 1 ~\1:} PA (t,'\•: .:l\t 
. ,, ... ,.,: .. ,r . 1';::.\1 ( ·~• r,, J ·nr..t;.n .• 'lt'!:VA:<:i' ~--J~ LJI>~t·J<JJ Lrt l{.•.LJL •III I• [.;f 11 \1 l t t; ~ • , .... : !HlJJJ:. 
H /v ( ;_ J.,• ho_,_r:oi,L, r>~,J} HjCIDf:ll,lA OC lf'lJ, k!J C.o;t.!'.tlCl>J íH 11'>'1• - f"- f.lCZ"S li•Ji...; : 16:11: l4 

' ~?-~ ():1 \I:!:L)' 'l::: '-Bt.O=i )0 
... ·, .. I; ·• J;,. i ..t!. ,.J'fJ/;:l')COS t.JHl:i ClH> ·qtll~~ O i• ~.~ .'\ j T r'' \1 'l;~ 'I~ C 1:-. ~ T 
------ ----------- .. -- ________ _. _____ 

---------------- -- ------------ ------------ --------------
I • •• a ' ~·- J 1.; l IJ I.J ".t .. ..:~ l'p·:;,t;.l t • .to.C:).tJ.lV H .. CJV 
1!)11..a" ll.i- .. 04 ' 1 :-tCl 13 COM/RES na,n-J 1,1,15 .o~n 1s.o:1ú 
lo15 .i 2 Htl 13 C.OIUR\i·~ 71d,Cú 1.t..ZS.OJO b.OJO 
7c.~v.1 3·-4 "" ,; CO"'\/:U:l 1-cn,tJ 2~41JI.'.:I·J(\ H~c-J'ü 
'Tt:d.i: ' lit.l 13 C0:1/ '(1:.1 7H,,r;: 1 .. 'J:<;.J!'l0 H .. .::.:'J 
I#~"' • 1 6 fiel B cc~J/ .us 7'::0,c J 1 .. 77C~CJC 15.C·'Jü 
f:.J:J.l. ,, 1 HCl 1> C;:HI/rh. 5 1.~4/,Ci.l 1 .'f3 o. :)•)ij B.o ;o 
7o .. v.c 2 HC4 IJ (Cri/ ité.i 1. 415 ,c') 3 ,.::.;;J.(IJ{.: 1:. c .. I) 
7o:.'j. 7 ' 1 H-Cl fj Có'i/lléS ~a6,~i.l 1.275.000 15.0\JO 
'•.ul.. 3 '2--4-6 HCI n CO~/~.E:i IdO,\:.) 1.:75.0j·C. H.GJV 
lt. )';. 4 3-5 HC2 13 CQ"'/RE.:s soo,.c:; 1 .. 275.0-10 .1S.OJIJ 
to 'J.- .. ~ 7 l-I C 2 1J CO~/;tt:S. 5 i5 ,c) L.~7s .. ooc· 1S.Oc>J 
j' c. JJ .. 1 ' ri CI 13 CQ!i/,l;I.S 4 "! 7 ,CJ 1.U5.C:>O 1S.OJ'J 
"/,./ .. ~" LJtES !tJ -1 OC-15C-2JC.,'12 Vt:A C:>I"EKClO 
7-al'J-9 LGTC:~. 90:l '12 n« HA.!:! COLETIIJ_" 
7-~d:J.S ~S-40& • 1 HC;! 13 to111 aEs·' 1.317,c~ 1 .. 9so.oso 15 .. o . .:o 
7o.}';). ~ 2 ,ott4 13 C O 'I/ R!':cl 1 • .3z1,c, 3-.1r:O.O:lC 1>.0•ÕÚ 
lo tu~~ c 1"' Ht2 1l COM/H.S 6íl:O, Ct)' 1.H5.:0!J:C:. 15.Q,'J:O 
15~-"-3' ' 1 Ht4 13 COM/:U.S 1-2J2,QJ 3.HO.oJO 15.0:·10 

·77vJ.3· ' 1 HCJ fji C O :'I/ lltS B-15,.0;) 1 ~?~!!.:000 . 15.000 
rns ... ' HCl 13 COM/.US 1.o:>1,oJ 1.no.,cJo 15.0·Jü 
/J1 .... v 3 «3 13 C0'-1/,'H:.S 8i2.,CJ 1.J!!C,..GJO. 1!J.G'JO 
nn.1 ' 1 HC3 fJ t:0/1/!-tES 8õ8,01) , .9'3,0 .. 0:)0 f5,0JO 
?n.:.J. i: 2· Htl 13 COM/ il.tS 90Q,(.J 1. '9:!C. 000 15.0~0 
7.i :.:. • ~ 3-4 HC4 13 C0!1H.E~ 1.200,C1.1 3.12C.CJO 15.0J0 
/'7).;.:> :..,-:.GJ • 1 l(C~ 1l i:0/1/i(i:S i·JJ ,.C:J 1.~0C.0)(\ 1} .-coo 
71 ~:...o J 1 }ICZ n COMiU.~ 1.JtaS,Q.J 1-950,0)0 15.0JO 
/l .. :...' 2 HC 1 1l C!,)M/qES 1. OSQ,Cil 1.6~0.010 IS,OiJC 
77 .. ) • 3 ' 1 HC4 1J COM/ ~CS 1.3~l4,Cl :S .. 1J:J.OJC 15.0J.J 
I 'I~.: • ·~ ' rie4 1J CO~/I(U 1.-õn,o;:, ~ .Slr.·C.C:JiJ 1S. O·JO 
?7JJ .... ( 1 "" 1l CO•:i/ .US 1•C"l7,c0 3.>,4C.O::lC 1S~O-l~ 
77 'lL .. 1 2 Htl 13 CiH•,/-.H:ii 9S5,Ç:J 1.?J~.~JC 15.0J..J 
77 .. ~. (! 3 "" 13 C0'1/Il.i:'i i!~~uC•1 1.YJO .. OJO 15 .. 0J\! 
·T7 I J•" F 1-2 iiCJ 13 CO"'I'n;i b 40,,co 1.9:.:;o.ono fS,CJC 
n ?'J .'J if.)· !i-1 J A 1 nt;! 13 CO/o\/1\U 774,C.l 1.42~.0<)0 ll.OJC 
77 j~. 1 , 1 <C2 13 CO...,/<H.S 3!/~,C') 1.t;::s.o·,~c 1l.OJJ 
17 ~'). f. 2-3 !-!Cl 13 co,.:H~s J.'Jo,c:J 1.12S.OJC 15.o:Jo 
7 7 t ... o 'i ' 1 i!tC 2 13 COM ii éS 1. 4 73 ,·ç.o 1.ç-so.c:.~o 1$.0)0 
77/).(, 2 IHC.4 13 CC'1/I\I:.:> 1-4~0,00 1.f)lt0 .. 000 15.010 
1;-JJ~C. . 1-2 !{C4 13 j:.O"'/IlES 1.4n,oo J,a4C,GJO 1l.OJil 

'7 t. .J). c. LOTES 50 ;..1;J0-150-200i12 V·êR COM.ERCI~ 
]'(o h ... 1 L•OTES 9GJ 1'12 VER t·IA.B COLHIVA / 

to~~~~H · 7ó1S.Ç r.s-410 f 1 HCft 13 h276,QJ J,HO,OJO ts:.auo 
7!;! ll.i .. t. 2-3 !tC4 13 tOM./ iES 1.023,{;1) 2.4JC.O,l0 15.0;)0 
Hl5.,S 1 Htl 1J co:v 11t s 900,cJ 1.Yi-G.0·10 15-.0JO 
7d0.1 L •1 .-\4 HC2 ·13 CO"'III.!:.S 277,00 1.12!J,.O.JO 15.0J\l 
hj$.4 .;.s-41.2 A 1 'H C i:! 13 C.O_:>!/ ~E3 Ql$,1)·) 1.SjC.CI)0 15.CtJ•l 
'7.; .. .:. .1 ' HCl 13 cor,tqz:s 9j.Q,!i\) 1.,;,;:)0.0JU 1S.OJ\> 

'" ~ 5 .c. ' 1-:! "" " CCMI:~.ES J14,C•J,, 1.12!i.U:)O 15.0:J0 
l:~)V.o c 1-2-3 HC1 13 tO"''/ Ats :S 2 s, C·J 1.1:!5.,0-lC 1 S • OJO 
'7-r-)5.7 ' 1 ~" 13 . COM/itES 1H,C.-J 3.,$t;O.O,JD H.OJO 
'/oJ\J.3 ' HC4 13 tOMítf:.S 1.2o7,c'l 3.120.000 15.0JO 
''lb~~-4 i , HC4 13 COI'I/~ê:J. 1.4n:,co 3.S40.0õ0 1S.OJO 
_7-:.l~.i.. 2 HC4 13 C:DM/RES , .. Hc,no Lti40.0JO t5.0JJ 

~ 

I 
I, 
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c.;: )A;>t: l]·~A,Y:>.,:-,}.IA ~t;u;o DA UI NU"lt:t{J OE " Q;: , .,tr,J p~,- !I• r\ : '!-.; 
l :J ,;., J-i.',.)[ Tt >!;-11,A&A PAUTfl Ui 'JI.LCllES '1'~~A::S COS. l.:.R'I.f~Or. i: HHtt.\t;)':..> ~C D1SHI1·; • ~ti:Ac: ?l/11/1~ 
... .u .í.t ! .. /(,- Ff~!JAL, PA~A !~CtD~~ClA DO I~rj, kO ~X=~CICIO 01 1~11. - ::r ~t z ~ ~-)1-;.1, : 1~'-:1 H J4 

oiH:.:.. t,1 \1 .. ;.:;"! '~ V'-UH )0 
j.,j 1 )" .ó,jA;litA.S ::\J'~Jii'!.GCC;. L 'Ht:i :co ·1All.HlA tn~<.: .. :; T -~. •t:t'J ~ < ~ ·;'1:; ~ ------ --- ------·---... 

___ .., __________ -------------- -- ------------ ------------ -----... -------- .............. --
;q.>.1 -~ .,:- .. J .. ' 1 ii C( 13 C0;1/H:O !: jJ,t J 1 • .:. .. ;·.o.1u H.o:-i 
7 ~ "·". t. 2A5- MU. 13 CQ!>I,/ii.U 'J~O,CJ t-27::i.O·iJO 15.;)),:, 
70o'::> .Se ' 1 HC2 13 CO't/.IJ:S 1.lH,;1 I 1 .-·.se .C·Jo:> B.O.;..: 
73JV .. $ 2 J.IClt 1 3 CO:tl/'f~ S 1 .. 3a,o :;.uc.t·)o 1!..-CJÜ 
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·J7 .lu.7 (ri.:--íi5 14 11 CO~ LCI~.\L ! 1'),(.() -iC .. t..rJ.:::i~O lO.t. l•J 

.J7.J.4 C.~d-~ó -01 11 C:0-'1 LOtAi. ô-1úL.-J it..~Jlj.O'O tc.o 1~; 
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Jao+JoC C"lc-!.i.o 11 11 COM LOCAL 6U,J:l zc.toc,c~Jo i!O.C•JO 
j-:.)\).f, '•i. -i.J 12 11 CO:<\ lOtH 61 ;,ü·) JG.C<')O.(;)O ~O.OOIJ 
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:i')lfú .. 7 t"io-(17 01 11 COH LOCAL soo,oo zc.~oc.a1o 2J .. OOO 
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O! 11 CO,_, LOCA'. !1~ .. -;:) 
!.. ! 11 ctJ,, ~.v~.\:. !1 ::-, ":') 
\i) 11 ~0-'1 L.V.:.t\t.. (11 )1(-J 

04 11 COM LOCAL 615 .. ~~ 
01 11 C0/1 LCft"L 61:i,C'O 
06 11 CO:f LOCAL SJO.O? 
07 11 co·~ L~tAL s )0,/)J 
09 11 COM LO~H SQO,C•J 
01 11 COM LOCAl. s;)'c,oJ 
H 11 t0:1 LOUL 6fl,CJ: 
11 11 tO~ LOCAL e15,CJ 
12 11 cOI'i LOCAL 615~c·J 

11 11 CO~ LOCAl 615,.011 
14 H tOIII LOCAL 615,0J 
O! , COM LO•CAL 61.S;CI) 
Ol li COI'I LO·CA:I. 61S rOO 
03 11 CO·I'\ LOCA'!! 615 ... 011 
04 11 çOI't LOCAL. 615,CO 
01 11 CO" LOCA·L 615,c'J 
Oó 11 COH LOCAL sco,co 
07 11 COM LCCAL. sou .. co . 
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09 11 COM LOCAL S1o,o·J 
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11 11 cO.'i LOCAl. 61s,co 
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oz 11 COI'I LOtAI. 61S,t0 
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09 11 COM lOCAL )oJQ,CiJ 
1 o e 11 11 COH LOCAL 1.i30·0~ 
1lJ1l 11 COIII LOCAL 1.23Q,C,) 
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Fo;wM 
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11 COH L0C,(t.. 
11 COM LOC-'t. 
1' tOrl LCCAl. 
11 COi'l LOCAL 
11 t0'1 LCIC.-L 
11 CO'I LOCAl. 
11 CO'I lOCAL 
11 COM LOCAL. 
11 tO~ LGCAL 
11 C0·'1 lOCAi. 
11 tO~ LOCAL 
11 COM LOCAl. 
11 CO~ LOC)l. 
11 C0!1 'LOCAl 
11 co~ \.pcM. 
11 COM LOCAL 
11 t·O!'I Ui-tAL 
11 c·oM lCCA1. 
11 ::.0~ LOCAL 
11 COH LOCAL 
11 COI'\ LOCAL 
11 COH lOCAl 
11 C O !'I LO~Al. 
11 COM LOCAL 
11 COH LOCA\. 
11 COM LOCAL 
11 COJi "-OCU 
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42 1.GRAU 
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CO•'lJ/blCCOS _ ........ ----~ 
I.OCAL 

ESPECIAIS 
ll.t"""16 UklOI..Of. 
i:SCCLA 1 
A.t-22 
A.R.EA IUS CLUaE 
;\R.EA Rf.S Cl.I.HIE 
ARã.A SANtA .IOR 
AE--0·1 A 06 
Ar:-G7 A 14 
AE-15 A 17 
AE-13 
.t.E-1J 
AE•ZO E 21 
AE-23 
.u-24 
.U:-U ESCOLA 
A.E-16 ESCOLA 

l'lHS 

01/02 
Ol A 13 
07 08 E 14 
1 0/11 
G1 1C 11 
02 ol o~ 
05 
Có 
07A14E16 
15 
1 S/19 
17 zo 
01 a '2 
11 
Ol A 1)9 
10 
13 A lO 
21 
zz 
Gt101120 
02 03 E 13 
04 A 07 E 16-17 
o• 
09/12 , 
14/1!1 
01 
02 
OJ 
04 
os 
06 
07108 

O€. 'U.UOê. 

ESPORTIV'O 1 
E SPORTl\10 2 
JUNTO CNC. 5 E 4 

CLASSE 
CLASSE 

tl.lb !UTU:\tlA 

11-
11 
11 
11 
11 
11 
11 ,, 
"11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
t 1 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

COI'\ LOCAL 
COM LOCAL 
CO!t LOCAL 
COI'! LDCAL 
COH LOCAl. 
t01'1 lOCAl 
COM LOCAL 
tOA \..Ot~\., 

CO~ LCCAL 
CO!'f LOCAL 
CO"f LCC .. t. 
ee."l t.9tAb 
-.o~ ~ooe•~ 
tO~ LOt"-L 

ra~ tg~:h 
tO."t LOCAL 
COIII lOCAL 
CO"' LOCAL 
CO"t LôtAL 
COM LOCAL 
COM lOCAL 
tO!'\ lOC.C.L 
CO.'If L.OCAl 
COH LOCAL 
t011 LOCAL 
COlo\ \.OC#ll. 
t0'1 LOCAL 
COM lOCAL 
tOH lOCA.(. 
CO'i lOCAl. 
COM LOCAL 
COM LOCAL 
t0'1 LOCA\. 

:\2. 1-\EO/H.OS:P 
42 1.GRA.U 
51 CLU8EG 
S1 Cl!JDES 
51 CL.UBES 
70 atA JOqhAl$ 
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;)011;.6 t.OCAL 
aola.s cM-01 OI 11 tOlo! lOCAL lftO.rC 1 J,oJc:coc 16.5 10 

Qúj~.2 ·o1 02 11 tO:-! LOCAL Hc,oJ !.0:)0.0:)0 16,5JU 

oc•o.c -01 oJ 11 .tOl'l lCCAL 2r.o .. co ,.sGc.ooo 16o5JO 
UC51i.7 -o1 04 11 COM LOCAL 24•),CJ 3, CJO', 000 H,5il0 
00~0.4 CN_F-01 05 5/8 11 C011 LOCA\. Ç<~ü.rC:J s..oac,coo f6.})0 

GC70.1 •01 Oo- 07 0'8 11 CO"'l 1.0CA·L zJ.o,aJ J.ooo.oJo 16.;0~ 

OO~U.9 -01 O·> 11 C011 l.Ct.'l 24C,C•J '4-.5JC.0'10 t6.5•Jü 

í101'0.6 ·01 1J A 15 11 Ç:0/1 LOCAL ZftiJ,~'J 3 .. CJü.\J•lC 16.SJQ 
ilOil.l -01 1 3 11 tOM LOCAl. HwOU B.nc.oo~ H.SJO 
oon,J -01 16 11 tO!'! L.O~At. 240,0\) é .ooo.coo 16.SJ-D 

01 JJ.1 tNf•02. 01 f1 COI~ \.OtAt 24o,c? 4.SJO.O!lC 16.510 
0110.4 -o I 02 11 tOM LOCAL Ho,c:.J 4.SJC.G1;) 16.5>0 
01 ao .1 •o I Dl' A 16 1t COM LOCA.l. 24o,o·l 3.oJa.o~o- 16 .. 530 
U1l:S.6 •O I Ot , COiol: I.Oa~ .uo,nJ 6.t~Ow0U/l" 16.5!}0 
01 2.S.~ •Gl 1l/14 11 C: O~ LOUL 12o,eo t.OJC.OIJO U.!,:ll) 

f)1 3.0.9 CNF-Ol 01 16 11 't0t1 LOCA. I.. 240,1)0 3.0:10,000. H.S.lll 

J1 1..0. 6 -o3 02 A 09 11 COM, LOCAi::. 2-'0,00 3.000.0'.10 16.5:10 
,, :.z.2 •OJ 05 11 COM I.OCAL\ z4o,co •• 100,000 16.5~0 

OUO.l -03 1Q '11 C011 LOCAL • 240,CiJ S.7CO,OOO u.;oo 

01õO.O C14f-03 11 A 15 11 COtt t..OCAL \ Z4o,aíl J.ooa.ooo 16.500 

0110.8 AitEA. ESPECIAL ESCOLA 01 42 1·GRAU 4 • .1$QO,CO s.11s.ooo 16.0,]0 

U190.2 ClMM.t. 50 c 1 tU: 11\A.ô z.ooo,ca 31.500 .. 0:.10 n.ono 

0200.3 ARfA 9 .JOR.hAL JUNTO CNF 2 70 BCA JORti.US ,.,c o lZ.ODO 8~000 

0210.0 A.REA LAR l!O MEHOR 33 SAUH PUB\...tC:: zs.ooo,oo 11.coo.ooo u.ooo 

0220.1 AltU. SUl 83 SA\JOE PU9t.IC 163.1300,00 sz.soa.ooo 16.000 
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.JV.J.t.l "'ll:"'/1'-~;út..hClA Uh• l'/101 UAL 
il0f(i.8 OHG·Ot 01 A 24 01 iHS lHil 340,Q'U l.uov.ooo t7.5oO 

ou~o.c QNI.i-OZ 01 A 47·t•P 01 offS iliD H o, o o 1.P.OO.Ol0 17.l~Q 

..JllJli.9 -oz O'Z A 4!!-PA.R 01 R. E~ lN' :Hc,oJ 2. :!00. OQO 17.SJ.o 

•111 ú.lt >:i-"'u-01 G1 A !o·i 01 .U:!i 1N"J J?o,cJ 2.t.J6.0JC: 11.5 JO 

JJ11'v .1 W ll-1;., t. 1 l .. 1)1 ;(:.:; l/d :0. :U,t' .l <! ... ~6 a 0-::ro 17.!.Jt.~ 

J1 !lU o!. ti'H,-d .J, .fll. :,7-J•)p J1 o(. •; i.t"J .).:c,u .l t:.<.oS.!o\FJC H.:J)O 

ll171l.6 -os Ol A 4t.-PAR i1 !U.:i U? J3Q,03 2.ól2.0JO l7.5'JJ 

J1:~C.5 IÕI~(,-Q~ 07 01 A 4H 01 :tl:) INa 3JÕ,GO l.ól2.0JO- 11.jl0 

JLJ.3 ,;j~(:-0!1 01 A 47-1:-lP 01 :HS [f,j) }}O,U:J 2,;12.oao 17 ,5')0 

jl (oJol:i -1;3 úl: , 4-!-!'J.I' a1 H S l'l'l H::J,Q.) l • .:..l;.cl}a n.s lO 

·Jl30.S ~liG-·u·~ 01 A 2.1 Jt ::ns nu Jr.c,co .a.J.JD.oao 17.5 lO 

l)lo,à,2 Q'IG-10 01 A 12 01 HS 1~0 34o,·co l.i:í'JO .. ú•M 17.}<10 

JllO.G C!fiG-11 01 A 41-lMP ·li H:S tt->:~ :nc,cv 2. 716.000 17.500 
02. :.v. 7 ·11 o::: A 4.2-PAR OI iH. S UIU ~ .. c;,r,JJ 2 .. 7lt. .. 0)0 17 • S,JO_ 

Ol70oli! 'hiG-1l 01 A 21-HIP "' u.:; t"'o 34Q,(j'J i!.(rl~.OJO 17.500 

Ol.10.1 -·1 z ül A ~t,-?Ait Oj :léS íN,) 32Cr,CJ 2.!.Jê,Q.JO 17. S:M 

v2 }U. 'J C.'IG-1.3 01 A 42 Ol Rt:; t ~i) 3J'Q,~) .2".71(.-oQJ() 11.$J1) 

Vl~V.G (O:iG-14 f-JO'JS 01 <lfS lND H.c,c:J 2. f) JZ. í1JO 17o!iil0 

03tU.7 ç, .• ~~-1) {J1 A 41-li'IP OI R't S t(tO Jl0;(l0 Z .4 I2 .QJO 17.SJiJ 

0Hü~4 -15 O~ A 41-PAR ~1 R.ES IND :no,no 2 .~3l.(JJO 17 .soo 
JH0.1 C:.NG-16 01 A }·1-lPtl 01 a"ES !NO llO,CJ 2.oJZ.ooo 17,5JO 

•Hc.J.9 ·16 02 A 41)-PA.R 01 RES UD :no,oJ 2.;12.g~o 17.5JO 

Ol>J •. ~ C:.;i(,-17 ~ 19 01 A 11 OI ~~l lk() Jlo,c..o 2.716· 00 17 .5-JO 

03.>2 ·' ÇNG-1d 01 A. 39-HIP J1 lté s l"l> J.JQ,Q!J 2.716.000 17oS.JO 

VJn.7 •1' lU A ~OwH·R ut ~ES lli:l- 320,00 2.716.000 17.500 
,.).\)b.5 i.l~(i-2:) 01 A 39-tMP 01 ~ES lN;) 3(!:(),00 Z .. lU.OCO 11.5!)0 

JHõ.1 -zo . 02. A. 4~·PAR 01 IUS lHD 3l0r0í.l 2.716.0'00 17.5;)0 

\J:hJ.l QHG-.2:2 
OllU.V -3133E35 01 A 40 01 US tHD 330;00 2,716.00·0 17.500 
OH:.l.l! QNG-21 01 A 4l J1 !U:S 111\l :no,co 2. e.32. 000 17.500 
•J31iJa5 Qi~Gwll 01 A 41-HIP 01 US INC> 35~100 2 .4J(I.QQO 11.sao 
04,)(.;.() -23 Ol A 42-PAR 01 R E. S lhl) no,oo 2 .4}6.000 11.soo 
U4tO.J Q~G-2:4 01 A 39-IIIIP 01 ii.ES lttO 33Q,(i3 1.631.000 17o5JO 
0410·0 ·24 02 A 40-HR :01 RE$ lliO .no, cu 2.•l2.0JO. 17.5JO 
OHG.L IOIIG-2.5 01 A 1G 01 llt s lfti) :54-0rCO 3,472.00•0 17oSJU 

U.~o40.S QN~-2:i 01 A Z3·111P 01 RES 1Nil 3co,co ).276·000 17.5~0 

04$0.2 -z• Ol A 24-PAR 01 RES INl> l40;0Q 3.276.000 17.500 
04Q·t.;.C ON:G-27 TOCOS 01 H:U 11'41) ·no,cJ l.C:76.0JO 17 • .SJO 

::l47J.7 QN~-.za o' A :n 01 RES lk'> ·330,Cil 2.996.0·00 17.5•)0 
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0410.1 -z• . 02 A -4Q-PAR 01 RES !Na 32·0,0J 2.976.000 17.500 
úS )I.J. 2 "N:i-10 32 H E 
~5J>.J -Jtj. 01 A 66 01 RES INO 350;00 2.716.000 17.500. 

.0510.0 QNG-37 01 A l9•1MP 01 RES 1~> Jso-,c~ 2.(132.000 17.500 
Q!i lU. 7 -37 0-2 A -4Q-PAR 01 RES IND 330r00 2:.õ3Z.ooa 17.SJG 
i)5)Q.4 QijE-39 40 lt6 E 

. os;s.s ·H 01 A 20 01 RES lHO lsa,oo z.7t6.ooo 17.500 

us .. G.1 Q,., .... , 42 43 
:15)0.9 -44 E. 45 01 A l,Q '01 RES !ND 35Q,O:O 2.716.000 17.500 

0560.6 DH6-3Õ 01 A 33 01 RES lN.b 3SQ,CO 2.6l2oODO· t7.SOO 
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JOJ5.1 tNG·tJ~ERC!O LOCAL 
0111~.~ t~~-01 01 A 22 11 CO!'I !..CCAt. ·u:,ca 1.750.Dt)D H.SJO 
0011.6 ·01 516 11 COM LOCAL 196,GO 1.ns.c~o 16. 5l0 
0012.4 ·01 16 11 COM LOCAL 9'B,Cü 2.5~0.0~'0 '16',500 
0020.5 C NG•OZ OI121J24 , COM LO'-AL }IQ,(ji) 1 .. 7SO.O'l0 1~.5JÍ) 
,0010.2 ·02 0 l A 11 14 A Z1 11 COM LOCAL 90,CO 1.750.000 , •• ~JQ 
0040.0 •02 n I 1 C0/1 LOCAL 70,0~ 2.B:J.OOO 16.SJO 
\1050.7 -cz 23 11 ·COI1 LOCAL ;c,t.:J 1 .. 7SO .. CJO 16.;5 J·t) 
00~0.4 C Nli-(ll 01 17 os 11 C011 LOCA,L h1,C!J J.o.t:~o.o,o·o 16.~\)0 
~0;3,9 •03 OJ 11 COM LOCAL 16!,00 3.650.000 16.500 
0070.1 •03 Ol A 06 09 A 13 11 tOM i.OCAL 15-1 ,c a l.c:~o.ooo 16.5\ll) 
0079.5 ·Ol 14 11 COH LOCAi. 2}0,(/0 t .. ooc.o~o 16.5)0 
0030.9 CH1i-G4 01 12 22 1 1 COI't LOCAL 210,0() 1 .1so.oa~ 16. SJO 
00~0.6 •04 02 A 10 1l A 21 11 COM LOCAL 210,00. 1.7~C.OoJO h.SliJ 
001.5.C -o• 1 1 11 COI( LO;A.\. t1o,co 4 .s,so-.o~o 16,5 JO 
0015.7 ·o• 1411'S 11 COo\! LOCAL J,2Q,OJ J.JOO,OJO 1o.SJO 
aa-n.J •04 lit/18 ' 11 'O!i l.OCAL lolo,co ;.soo.·)O•o 16.S JO 
01.)0.7 C :.IIi-OS 01 08 09 16 11 co.• !:çCAt 12.6,0:0 z.jOQ.3"JO 16.S:l0 
0110.4 •0$ 02:A0710A15 11 COI'! LOCAL 1 u.,ao: 2.soc.o·Jc to.SJO 
0130.9 QN,•06 01 08 11 COI'! lO~H 1ts,co, 4.ooc.ooo 16.)00 
a1~a.6 ·06 02 A OS 11 C0'/1 LOCAL 17;,co· • .ooc.ono -1o.HW 
0150.3 -o~ 06 I! tOH t.O·CAL 175,co: •• ooo.ooo 16.HO 
01.:.0.0 ·o• 07 11 COH LtCA.I. 11S;CO. ,,ooo.ono 16.510 
0110.8 -ao o; 11 COH lOCAl. 11:;,oo l.91JC.O'l0 1 t:..s.>o 
JHO • .S C!'IG-C7 01102 I 1 COI1 LOCAL 2lO,IJO s.soo.o1o 16.3JO 
OH0,2 ·07 03 A 12 11 tC.'i LOCH 1.:.o,co 2,7SQ,OJO 16. SJC 
OlJG,J •07 os 11 COH LO(;AL 14Q,O:) s.ns.aao ,~ • .svo 
J2.H,.Q -U7 0-j A 11 11 C.OH LCCA.L ua,oo 2.1so.ooo 1 •• soo 
OUV .. b C NG .. O~ 01 09 1 1 COH LOCAL 14Q,CJ 2 • .-so.oJo 16.SJ:O 
az;c.s ·C1 02 ~ 08, 11 C:Ol'l LOCAL 1 t+O,CO 2.710.000 16.Sl0 
i)2~0 .. 2 c.M-U1 01/08 J.. 14 11 t0/1 LetAL 60Q,CJ t".C09.000 16 .. 5JO 
Oi.iJ.c ·09 02 A 01 11 COM LOC.-L 7s,co 1.s,po.ooo h.~M 
l)2Jú.1 C.iG-1 J 01 11 C0!1 LOCAL 14C;CJ S.17l,OJO 1b.5~0 

U2·~o.s- ·10 02 11 CO'i lCCA.L 1~o,uo 5.17S.O~O 16.Sl0 
03JO.t; •1 o OJ A 12 11 C0:-1 LOCAL 140,.0J z.?Sc.ooo 16.SJU 
0310.7 ·10 04 11 COM LOCAL 140,00 ;.17S.OJO 16. S\JO 
03>0.1 QNG-Aill.\S ESP~CH:lS .úo,ai> OHiJ.'i -ARf:A PARA fERIUNIU,; " ONIBtJ$ 35 HRI' PASSAG 2.,oo.ooo 16.0~0 

03>0.6 -ESCOLA 1 42 1.GHU 4.zao,oJ •• no.ooo 1ó.O:.l0 
.l3oO.l -c:sc~LA. 2 4Z 1. GRAU s. 7->o,on ó.7SO.OJO 16.1JJ.Q 
0370.0 -ESCOLA l 42 1·<i~AU 91JO,!JC 2.250.030 1ó.CO,Q 
o.no.a -f.lhASlO .. 1eGfi:.\U 40.6l0,C() l1.50C,OOO 16.0!.1') 
0310.5 ""tiUil.IOl ECA 47 ftt 9L IOfHA. 675,GrJ 1.5)0.00,0 16.0i.IO 
.)ltJ0.6 -Clt-i:l'!.A 50 c 1 se '1A.:i 4-~~0,0IJ 111.600.000 18.000 
0410.3 -õaú" 1\lEl p,; b4 o\REA::l 11LIT 1~9.6-J-1),01} ~B.4JD,CBO 1o.OlO 
0420.C -A.~E A d.tN'C4 JORNAL JUNTO ~E 1 O E 11 70 au JOil«At s 4,00 6Z.C~O s.ooo 
OBO. 8 -,uu, ílMoiCA JC~NAL JUNTO Qr~G 17 CNG 9 70 atA JOitNAlS ,,t}J 63 .ol,O s.OJO 
0440.5, -ME~Cii.DC '73 :o!ERCA-0() 2.!no,:J-l 12.coo.oJo 1 ts.S.lO 
0450.2 -AitEA 23 SU1:J$TACA':l CEa 80 F0!1CA ê LUt 16,C~ 14o.ono ~.OIJO 
OI;O.C A.E 45 CAESS' ., AGUA/ESúOTOS 492,00 1.1Zo.cao 1 6.0JO 
0470.7 -POS-TO •• ASSlSTENClA f'OLIC1AL ·~ Sf:G PU.ll.1CA 12a,co 2.430.000 1ó,OJU 
04d0.4 -Aih.A-12 .DEUGAClA PO·L 84 St:<.i PUiJLlC.A z.,oo,co s.o,o.ooo 16.000 
0470.1 ·AE-13 •• SfG PU:fLICA 2.4.Jo,co s.ooc.ooo 16.00'0 
0500.2 :-AE-01 •• ENT OlVERSAS 3.~no,oo a:.oo-o.ooa· 16.0\JO 
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______ ., ____ ------------ ................................ .. ............... 
OS10.C -AE-U2 98 EHT OlVt"tSAS 3tCOO,QO t..COC.Q-'lO 16 .. QJO 
05iW.7 -AE-lH 9B EfH OIVHSAS 4.2:JQ,OO 12 . .,i);)O.OOO 16. OolO 
0H0.4 -AE-04 93 eNT i)li/En.St\S s.n,.,co u .. ou::-.ooo 16.0J.J 
0540.1 -Ae-vo 96 fNT ~1VE;J;Sr\S 2.4\)G,,C.U õ.coo.ooc 16.Goll 
05 jíJ. 9 -AE-07 9B EHT OlVEitSU s.ooo,oo H.C·lo.olO 16.0)0. 
O!t:~0.6 -.At:-0::1 96 E~T OH.t.õlS\S 7. t.QO,C·J 13. t.JO. OOC 1-õ,.O·:lO 
0570 .. 3 -H.-)9 •• EHT illVtU:AS 7.0JiJ,C~ 13 .6Ja.OlC 16.0:J\J 
.JSl5.4 liiHli-ARé.AS .ESP . 
asao.G -A.E-16 98 ENT DIVERSAS 11.206,20 24.oo·o.ooo 16.000 
O)•ll.d -AE•17 9ij cHT ?IVEqS\S 3.~t.Q,O) 9.t,JC.~)O 16,0-i'l 
06JG.9 -Ae-18 n I!Nf IHVE;RS\S 3.S40,C:l l., ... OCaOJO B.Jj.u 
061:0.6 -AE-1 (] •• fiNT 01\ltA.H.S l.t'-·40,C':J 9 .b•)C.01ol 16.0u·O 
062.0.3 -AE-20 98 fNT Oll/f.RSfl.~ ~tO.tozo,.31 6$.1,JO.MO u.o.Jo 
0630 .. C --Aê-21 73 E~T ~tVt::tSAS l1.nt,75 41.6JC.OOC 16 .. 000 
J6~o .. a -Ac-2.4 A 4l é 43 ••• f.NT DlV~&SAS 1.14~,co 6 .. 4JC.,OJO 16.0.)1) 
J690 .. 4 -AE-44 98 E;/iT OlVt.a.SAS H.3u,co 24.0oO.oOO 16.0JO 
06H.5 -A.ê-45 98 ENt OlVf--~SAS 6QO,C!l 1.6J·o. OJO 16,.-0:JIO 
ONo .. s -A E-SA •• ENT UYU.SAS 3.S25,CO 9.600.000 16.00'0 
0710.2 ""AE-58 98 ENT IUVERSAS 6,t:J09,0.0 13.600 •. 000 16.000 
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lhDlVHUAL 
01 !c 32· 01 ílES: IH;~ J;O,O!J 2 .ooo.oJo 17.0JU 

01 • 64 DI ~ES JNi) ;s;;~,oo 

01 A 52 01 RE.S lH':J HJ,CJ 
01 • 40 01 RES iHO 350t0Ü 
{)'\ A \4 lO coMnttA.L :!:JO,CO 
OI111J1J 01 9:ES ltiõl 1Z5,51.l 

ElE.~AIS 01 iti:.S ltiO t>O,CJ 
01 .Q7 09 15 01 IH:S INj) Hs,s·J 

o~~llS 01 !ES IND ljO,OO 
01 16 1o ll 01 Rt:S lHO 125,;0 

PiMAU 01 RéS IN{.I uo,ca 
01 01 oo u 01 AU lka ~ 21tb0 

OEHUS 01 US lN" ~a,. o 

2.000.GOO 17.0~0 
·1.9:!C.OOO 17,0 lO 
1.no.oao 17 ,O'JO 
.1.200.000 16.0).) 
1.2oo:.con 17.0)) 
1.400.C~O 11 .ciJ~ 
1. ;wo. oo~ 17 ,0')0 
1 .. 4,0.000 17 .ooo 
1.í:00.01)0 17 ,O <lO 
1.400.00'0 17 ,OJO 
1·200.000 17 .ouo 
,.~oa,ooo n.o~o 



tiJA~li J)•TAt.jArl'I6A 
Lu IA : 1 ~,,..,-tI 1. 

.ii: T:JR : 14-t~H 

'!Ui J~ /JJHKAS ------ --------------
U1H.Ci Cfff{'",\JJ'tiRCIO 
01_40.6 C·NI'!-01 E 02 
OZJG.J tNk-03 E 04 
V240 .2 ONI-õ-AREAS 
IJZjtJ.O QN}t-ARlA ESP 
\ll70 • .C. •ARH ES? 
02<0.9 ·ARH ESP 
JHC.6 -Ail:H ESP 
OliOO.ci -utUu 
0410.} •ESCOLA 
o4;o.2 -·~~CA JOR 
J4oo.u -i'\Eii.CAOC 
0410.7 -PLL 
o4ao.4 AE 69 
04~0.1 AE 1 
05;)·0.~ AEl 
ilSiV.S.l ... 
os1o.o ... ,.RE.A ESP 
0600.'i -A.RL\ ESP 

1:16 
ANf:XO DA Lrt IJU:-If RO , PC fi L UI 1 lhl 
PA~fA DL ~ALOH~S V~UA1S DOS T~R,(l~OS t ~Olf[t~tJtS ~Q Dl5T~J1Q 
H!>UAL, PARA Itlct'!>.liH~lA 00 lPTU1 HO fXéHClClO P'E 1991. '" .Ef HCU 

AR~A DO 
i:ONJISLOCOS t-JTES COI> ltHI.dtElA H:RRi;tiO -------- ............. ---------------- -- ......................... - --..................... 
LOCAL 

TOQO$ 11 COM LOCAL uo,co 
TODOS 36 OFIC INA.S so,co 

ESPECIAIS 
39 A 4l %6 A S7 36 OF1ClNA.'5 t,O'O,CO 
60 62 64 66 68 36 OFICIN.,S 6QO,CO 
70 Jo OFlClN.tS óJO,{j:J 
71 • 178 lo OFIC !NAS 3UO,Cl.l 
ESCOLA 1 •z 1.GRAU 3.2$0,00 
ESCOLA Z 42 1.GRAU 3.'2;0,Q'J 

70 BCA JOtl.hAlS ,,ca 
73 :1Eii.CAO<l 1.cso,co 

AE 59 16 PLL 1.or.s,oo 
AE 69 9l eNT Cl;VISM? 3 .. ao7,63 
AE 01 96 EHT ,011/UU.S: s.oo·o,c.o 
AE: 03 9'8 ENT CllY~rtSAS r.sao,ao 
AE 04 98 ENT OIV \~S.AS 12.0010,00 
18 A Z9 3Z A IS 98 !tlT (IIVf.RSAS 600,03 

119 • 188 98 eNT ~IVEJ\SAS 600,00 

:i:• I· bl 

·~ ...... __ ..,~.-...;,·::.;!'llil~:i;:-r-........._.· 

r~~~N~: ;rô 
r·-ussAc: .:.l/1)/N 
HORA : 18:1lll4 

VALOR 00 ·V~lM ~O 
ltR~E~O ~2 COhiT -~_.__________ --------

2.000>000 
792.000 

l.4$t,.000 
l.4S4.UOO 
J.4H.COO 
1.952.00'0 
a.azs.ooo 
e.6zs.oao 

63.000 
22.608.00·0" 
JS .000.000 
s.us.ooo 

, .oso.ooo 
15.450.0010 
5.6.~S.Q·OO 
l.9Zs.oao 
3.925·0·00 

16. coo 
1S.Oí:ID 

15.000 
15.00IT 
15.000 
15.000 
16.0JO 
16.000 
s.ooa 

16.5JO 
17.000 
15.0JO 
16.000 
16.000 
16.000 
16.000 

·16.000 

I. ~•el!litw+Htftlftuw~t.·•wtt••••*~ 

-e • 
~"'..-.""'"""' ""'"'"''i 
_,;;;.,r~.:~i~ .. , • 



r 
~· .. 

CIDA~E: 35-TAGUATI~6A 
ZOitA : 1•;1Cill" 
SETOíl: : I9•QJ.4JRAS 1.VDUSTJUAIS 

,!fu·i ov ChUi>RAS ------ ----··-----
:l01ü.3 Ql""lNDUSTRlAL 
GO.!ü • .S GI•Jl 
0110.4 IH-02 
0210.C Ql•Jl 
D31C.7 Qt•J4 
OHO.C Ql-0) 
V'oi!O.G Q !- 36 
Üit:l0 .. 1 IH•01 
0550.9 Ql-Jô 
04Sü.S ~i-09 

07]0 .1 Gt-10 
O!ijO.l QI•J11. 
OBJO.C Ql-12 
09l0.C QI-13 
tl910.3 tH-14 
10)0.$ '1-15 
1 ú tU .1 QI-14 
1130.4 Q!-17 
1130.0 QI-13 
12 .. U o IS 41-19 
1lJ0.5 QI ... iW 
1Jj0.1 QI-2.1 
14{).~.1 QI-l2 
14oU.5 lH-23 
1SOO.a ra-z:4 
HS0.4 Ql-ZS 
1610.1 AJlE.A. ESPECIAl 
1620.9 QI-01 
1bl0.6 Cill-,J9 
1640.3 QI-18 
J6jQ,.Q Ql•l1 

m 
A'it;(Q tiA l.~ t ~IU11ERO DE ., i>l: 19?0 
PAUTA (Jf:. ~/ILO.US VEHAI$. bO$ fi..RAE-:iOS. C .:!HftC!!..COES DO blSfRilO 
FEOERA~t PAU 1-IJCIOEttClA DO lPTI), 110 HUCICIO OE 1191 • .. ,E"'' NCU 

AFtd DI) 

CONJ/6LOCOS LJT~S CC~ 'iATUAELl TlL:J:~lNO 
............................... ---------------- -- .......................... .......................... 

07 A 84 20 IHD UR3ANO 21:i,QJ 
Ot A '1-' 20 lHO URilANO 275tCil 
01 A 42 20 lhO UiLlA'iO 1.C•JLitCO 
01 A 4Z 20 !H;'J OR3.tn0 5SQ,Q') 

01 ·' 4Z 20 lND URoU\110 sso,ca 
01 ~ 42 zo lthl tlRlA:-iO 1.0JG,CJ 
01 A 42 20 INO UR~AtlO- J~lo,c•) 
01. A 84 zo lNO URaANO '3so,co 
07 A 64 lO INP t,IRd~llO :!.iO,C:J 
01 A 54 zo !NP Ul,JANO HO•CO 
01 A 26 20 l!iO UfltiA.IIO 7SQ,Q!1 
01 A 51 20 lNO U'RJA14'0 1.ooo,oo 
01 A 26 20 INO URdAHO soo,oo 
01 A H 20 INO tlR30\~0 saa,a:l 
01 A. 54 20 UO IJRiA.NO 75o,co 
01 A. 26 20 lHD UREMNO no,o.~ 
01 A 2b 20 lNO 'JRÚNO sqo,o 
o 1 A "' ~o 52 54 zo lH.ll UR3.'HO soo,cl 
01 ~ 54 zo lN;, URUA.l40 r~o,c:J 

·01 A 24 20 lNO U({~A!iO 75o,.co 
•t 3 5 7 '9 A 26 20 lNJ) OR.:JA~O soo,oa 
01 A 54 20 IND UR!l-'NO 5QO,OIJ 
01 A 4Z 20 tNO OR'dA.~O 5,5Q,QO 
01 A 27 20 IND tJRdANO 1.soo,oo 
,01 A 47' 20 l'HI IJRSANO roo,oo 

EXPOSICAO 71 IEZRA UVRE 88.603,90 
01 A 06 75 ... 1.6so,oa 
01 A 06 75 PAG 2.11)0,00 
47 A 5l"'l"P 75 PAG z .. ooa,oo 
Ol A OS-PAR 75 PAG 2 .. ooo,oo 

1•'!·~·: • ,.,~·11 ~ 

P-'litliA : 211 
E"i1'SS4C: Z.'J/1~/1!) 
H1R.\ : 13;1J.: lit 

v.-.Lo~ PO 
H!lU~O 

3.;!o.O·JO 
3.;zo.coo 
6.5.?0.000 
4.oo·c.ooo 
4.0lC.OJD 
t.szc.o:HJ 
l.SlO.O!>Q 
3-SZO.OOO 
J.SlO.CJ·J 
5.HO.fJ•J0. 
;.;lc.ooil 
6.szo.ooc 
4.COO,Ool0 
4.ooo.Mo 
s.s!o.ooc 
S.Hc-.IJJ'O 
4.COO.OJO 
4.000.0~0 
s.sza.oJo 
5.510.0~0 
4.000.0011 
l.ooo.ooo 
4 .coc.ooo 

1o.szo.oan 
h5204'000 

70.000.000 
54 .ooo.ooo 
lo.ooo.ooo 
27.000.000 
zs.soo.ooo 

\IAl.O:t !)O 
'~~2 ON:il 

16. C·JO 
16.0JO 
16.0·10 
H.Ola 
16.CJO 
16.0-30 
H.O.JO 
16>000 
16.Cl0 
H.O~O 
!6.0JO 
16.0}0 
h.OJO 
16.010 
16.o·Ju 
16. OJO 
16.000 
16. 0~0 
h.OJO 
16.~JO 
16.0;JQ 
16.0JO 
16.oJp 
16.0JO 
16.0JO 
u."ooo 
16.000 
18.000 
U.OJO 
U.OJO 



-·-· . ·~~~ 
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ClJA,!>C: 3~-T4.~.UATI~GA A~EXO H LEI ~lJHERO DE DS OE 199() PAGIM\•l 211S 
ZO.'iA : 1-~::llt.T~:: PA.UTA OC-VAl.ORES VEHAtS DOS T~R~ENOS i: EOHICA.COES 0.0 DlSTRl'TO· l:i'tt5S,O: ~3/0:/90 
SETOit : c?:O-Q~J FEbERAL, V~RA l!iCIPEHC.IA .DO lPTU#. NO EXf~(.ltlO i>E 1-9?1" - .Ef'. ftCZS HOII.t. I 16:1ld'+ 

AREA CO VAI..GII: 1)0 VAlC~ 0·0 
NUI1 DV QUAI:liti\S CO~JISLGCOS LOTiS COO ftAfURE.IA TE:R'II.EiiO TERitE'iO 11\2 CONn 

------ ------------~- -------------- -------------~- -- ------------ ------------ -------------- --------
.)010.8 QNJ-RS.Sll.!Et.CIA. lNOIYHIUAl 
JQ2Ca5 Q~J-01 03 10 
)070.1 "'"1.5 17 24 
01l0a9 -2~ 31 33 
0140.6 •39 40 41 01 A 13 01 RES IND 250,00 1.400.000 12.00~ 
0150.3 QNJ-26 01 A 21 01 RES IHD 2SQ,QO 1.40D.OOG 12.0~0 
D1dú.5 QNJ•02 A 07 09 
~Z50·ú -11 A 14 16 
1130,0.0 -1d A 29 
'~l.l.H ... 6 -34 A lB 43 
03t~0.3 GNJ-28 :SO 32 Ô1 A. 42 01 RES lNO 250,CO 1 .. ti00A0')0 1?.0•JI] 
037o.c ~45 47 01 A l6 01 aes tNo 2so,oJ 1.4~o.ooo 1z.ooo 
ll40.0.6 Q~IJ-42. 44 46 01 A 52 01 RE'S IND 2SQ,CO 1.40C.C00 H.OJO 

g;~,g:~ :~~=;~ gi ~ ~;=~~: g~ ~~·~ ~~~ ~~g~g~ ~ :!g,g:~~g ~t~3~ 
.0550.9 Q1U-52 54 01 A 38 ,01 US lND 250,00 1.400.00·0 12.00}l 
0SaJ.6 QNJ-56 02 A 18-PAR 01 RES ~~~ ZSO,Ga 1.400.000 12..0JO 
0$70.3 QijJ-HABtTAtAU tOLETlVA 
0600.9 QNJ-58 PROJ A 04 RES COt~TlVA 1·470,00 32.600.000 14.000 
0610.6 -Sa PftO~ a 04 RES CO~ETI~A 5lz,oa 20.500.000 14.0~0 
06lO.l -ss PRO.l c .04 RES coLETilJA t.Ho ... oo lz.ao·o.uoo 14.ouo 
0410.0 -,58 P.R~.I O 04 ftU COLETlVA 294,00 8.200o~OOO 14.00'0 
<1640.3 -58 PROJ E 04 R:U COl~TIVA 1.470,00 32JSOO.QQIQ 14.0-QO 

· , ~ ·r i· "'il~·~iil'ilit .. i'illlilllf'tfflill.iif~~~~~~~~ I • · 



~-,-----------------' 
.. ..... ~.~ ..;o;;r; ......... -

tl~~DE: J5-TA~OATlNGA 
zo,-.A : 1-n!OdlE 
SHOR 1 Z1-CNJ 

N\.11'1 CIV 

i)010.8 
oozo.s 
QOJG.2 
0040 .. 0 
00ó0.4 
00ó0.9 
OluO.I 
01l0.9 
ouo • .s 
~1:10 • .5 
02.10.0 
0Z5i.l.ü 
Q2d(J .. 1 
OlJO.O 
0310.1 
OHO.J 
OHO.$ 
0410.0 

.ouo .. z 
~4J0.4 
0Sl0.2 
JSZ0.7 
0H0.9 
osao.o 
J6J0.9 
aóta.6 
Ooi0.3 
062S.4 
0610.C 
Ob~O .. J:I 
06)0.5 
06oO.Z 
íJ67G.li 
0630 .. 7 
06Y0.4 
070iJ.S 
0710.2. 
0120.0 
on:.,. r· i 

~~;~:~ ,: 
OH0.9 
0770.6 
OHO·l 
OHO.O 
osoo.1 
Odl0.9 
082,0.6 

QUAORAS ____ ,. ___ __._ 

CtU-CO,..ERCIO 
CHJ-01 

·C1 
-01 
-01 
-o1 
-01 

CNJ-02 
-o2 
-oz 
-c2 
-oz 
-cz 

C.'iJ-Ol 
·Ol 
·03 

tNJ-Olt 
·U4 

c~u-as 

-os 
-os 

tN.I'-07 
-07 
-07 

QNJ-AREAS 
""A ESPECIAL 
.. A ESPêtlAL 

QNJ-AREÀS ESP 
-A ESPUUl. 
-A ESPECIAL 
-A ESPECIAL 
-A E.SPECUL 
-A ,ESPECIAL 
-A.ti.E A P<ARA. 
-:UH PARA .. 
'"'LOTE B PI 
-L01E C 
-A ESPEClAL 
.. l.OlE PARA 
-A éSPEtUL 
-A ESPECIAL 
... A. ES.PEtUL. 
•A E$PEtlA.L 
.. , E SP€: 1.\L. 
... ,_ HPE.CUL 
-A EsPetUL 
-A E$PEClAL. 

:119 

A~tXO &A LEI HV"ERO OE DE OE 1~90 
PAUTA ~E VALORES VENAIS 00$ TERRENOS E EOtftCÁCOES"OO OlSTRlTO 
Fé-DERAL1 PARA. IN:ttDC.NClA 00 tPrUi NO EXERCltlO DE 1191 ... t:PI. HCH 

CONJ/eLOCOS 

LOCAl 
iJLOCO A 

• A 
aLOCO a 

• 8 
aLoca c • c 
SL'lCO A 

• A 
ULOCO a 

• .:JlOCO C 
" c 

llLOCO A 
9lOCO a 
i!LOCO C 
BLOtO A 
BLOCO S 
BLOCO A 
r~Loc:o a 
at.oco c 
PROJ A. 
?ROJ S 
PROJ C 
.ESPHIAlS 
Z SECRET~RU 
1 Gtru.srn 

18 PARA €t1StHO 
10 !SCOlA 
S ESCOlA 
9 ESCOLA 
1 Z CLUJE 
8AUCA OE JOR"l 
:lA!~CA DE JO!l:H . . . 
lUCRO MHCUO 
Pll 
SEC S'ER. SOCU.L 
POSTO O.E POLI( 
4 TE~?LO 
& TEMPLO 
1t TEI'\PLO 
14 Hfi!.Pl...J 
;} L,.A 
1 
16 
lA 

tons 

01 E 06 
02 " 05 
07 E 1.2 
08 A tt 
13 E 18 
1< A 17 
01 .• 06 
Ol A o; 
01 E 12 
os A 11 
11 s '1a 
14 A 17 

PE SAUOE 

MEDI O 
PRPIARIA 
PRHIAR.lA 
PRIMI.IUA 

J VNTO "EAC: SAB 
JUHTO CHj 01 

• CtU 02 

COO NATUREZA 

11 COM LOCAL 
11 tO:t WCAL 
11 tOH LOCAL 
11 COM LOCAL 
11 CO'I LGCAl. 
11 C0/'1 LOC.\L 
11 tOH LOCAL 
11 tO~ LOCA(. 
11 CO~ LOCAL 
S1 COI'\ \.OCAh 
11 CO!<I l.OC!l(. 
11 .tOM lOCAL 
11 to• 'LOCAL 
11 tOI1 LOC"-L 
11 COl't lOCAl 
11 COM LOCAJ-
11 tOH LOCAL 
t1 COM LOCA.l. 
11 COI'! LOCAL 
11 COM LOCAL 
11 COM lOCAl 
11 COH LOCAL 
11 t011 LOCAL 

32 !fEbiHO'JP 
41 l.,.GRA.U 

4z· 1-•~•u 
ltZ 1.GRA.U 
4Z 1.'iUU 
42 j.GRAU 
51 CUJE:i:S 
70 · &CA JOitHA.lS 
70 SCA JOKUts 
70 9CA JoilN~lS 
72 :olttftOI'\~RCAOO 
16 PLL 
Bl SAU~C PUõllt 
S4 SJ:G PU3LtU 
90 Hf1PLOS 
90 TEMPLOS 
90 TE"'Pl.Oi 
90 TE.I'\P\.,OS 
'92 fNT REllG 
9.6 EHT ~lVHSA.S 
98 ENl 'illVI!.RSitS 
98 ENf OIVE~SAS 

!4.P.:EIC D:; 
TERA~IiiJ 

J1,S7 
31,C2: 
31,CZ 
Jt,()2 
31,C~ 
'l1 ,57 
11,51 
31,0! 
11 ... 93 
11 ... '31 
Jf,$1 
31 ,cz 

17Sr00 
115,00 
17$,01) 

.4aO,C'.) 
40o,,c·o 
H o, c o 
14Q,QQ 
17S,C? 
Ho,co 
17S,OO 
Ho ... oa 

S .. hOOrCO 
6 .. 3oo,oo 

u.7os,oo 
t~.ooo,oo 
z.3oo,co 
3·7~a,cJ 

,25.200 .. 0,) 
4,co 
4 ... 00 
,,.oo 

H,4,Cü 
uo ... oo 

1 o. 64Q,(i\} 
250r01J 

J.C.:lOAtO 
s.us,cu 
4o~2:lOrOU 
4.3SOrCO 
2 .. 1oo,co 
1.csa ... oo 
4.no,on 
1.oso ... oo 

PAVINA t 219 
e•xss••• tl/101<0 
,,,, • 1ao1l:l4 

VAL0-1 !)0 Y.ALO-~ õ'D 
TE~~E~O ~2 CONST 

azo.ooo 
ezo.ooo 
szc.ooc 
•zo.&JC 
!20.000 
ezo.o::Jo 
H2c.ooo 
810.000. 
8lO.OM 
aza.a-'D 
":a.o'o szo.o:H> 

3o40Jo000 
3.403.000 
3.403.0~0 
7 .oH.OOO 
7 .035.00.0 
2.t12.oJb 
2.QH.OCJO 
3.40J.O~O 
2.a12.:H10 
3.403.000 
z.a~z.ooo 

2.376.0:JD 
3.036.0.){) 

S.!i'iO.OOO 
3.01ó.C'10 
1.716.0•10 
2.11a.ooo 

13.SJO.QOO 
.S2.000 
52.0)0 
52.QjC 

Z.Z4Q.OJO 
l1.sJo.ooo 
10.500.0)0 

430.0!JO 
4.2JC.OOO 
5,.4:lO.OJ-Q 
5.100.0JO 
5.1oo-ooo 
4.zoo.oao 

"2.070.000 
5.100.000 
2.070.000 

12.0)0 
IZ.QjO 
,2 .. 0)6 
12.0~0 
12.o:.:.u 
12.010 
IZoOJO 
12.000 
H.coo 
u.oJo 
t:.o~ 
fl·O·JO 
IZ.QlO 
12.0JO 
12.0:10 
12.0JO 
12.010 
12.010 
1l.Oó0 
12.010 
12.0JO 
12.000 
12.000 

u.ooo 
13 •• ~0 

13.600 
U.bVO 
B.oJO 
1l.b.JO 
1Z.OJO 
s.ooo 
8.QJO 
8.0)0 

to.oJo 
16.5.10 
16.000 
l6o00·0 
16.0JO 
16.0J0 
16.0JO 
tb.Mo 
16.0J0 
a.ooo 
u.c\Jo· 
16 .. 000 
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\ 

CI~Ai)E: H-TAt:I.IATINGA 
lO,'tA ' 1-,IC.itH 
SI:TVil : Z2-"'iL 

NUo'1 ~V 

•)010.8 
oo.au.5 
03Qo.o 
OSJC .. 2. 
:l7J0.5 
J9JO.<> 
11J0.2 
BJG.S 
t5J0 .. 8 
1.7JO.O 
t7íO.õ 
1910.0 
1915.1 
2.3JO.O 
B.30.2 
2340.0 
ll:i0.7 
24 JJ .7 
25JG.J 
211o.o 
2710.3 
2910.6 
1110.0 
3310.3 
Jj1{.l.6 
3Sl0 .. 3 
lS .iú .o 
3540.8 
3550.~ 
35.:~.0.2: 
ll70.0 
l5J0.7 
3510.4 
l6J0.5 
l6 .>0 .1 
ló?O.O 
JllO.J 
J7ó0.5 

!\J/..,Il.."-S 

'NL-RESli,.JHClA 
••L-01 A 13 15 

-e 11 
QNL""19 21 23 

CiNL-14 16 H 
-20 22 24 
-2á 28 ( 3í) 

i:NL""I-!.0.61TACAO 
Q.!IIL-G1 A 13 15 

-171921e 

-23. 

o.:.NL -coMHCIO 
-t:H/3 Z/4 
-sn 6te 
-9/11 1C/12: 
13/15 11/1> 
' 21/13 

QNl-ARf.\5 
-A HPECUL 
-vu L~-30 
-A ESPECIAL 
-A ESPE(UL 
-QIIl 16 "-liA 
-.HL l.Z VIA 
-;INL 24 VU 
-o~L 23 VIA 

QNL-êQ-EhTRE 
-113 2/4 5/7 
-6/3 9/11 
-10/12 13115 
•17/19 21/23 

280 

A~EXO OA LEI NU~ERO DE DE OE 1~90 
PAUTA DE VALORES VE~Al$ DOS l~RRt~OS E EPiflÇACOtS 00 DISTRITO 
F~OfRAL~ PARA I~C1DEHCI4 DO IPTU, MO EXERCICIO DE 1911• w ~~ HCZi 

CO'"'õJ/iJI..OCOS 

IHDIVlDUAL 
CONJ A A J 

BlOCOS E A J 

TO CIOS 

COLETIVA 

PROJ A 

B O 

t 
LOCAL 

·l.ôS 
3LOfl.S t. A f 
íJ'LOCO & 

E.SPEClAH 
.2 Uhló SA.UOE 
LOTE B 

·4 l)f:P 'IE!ÇUL:lS 
1 éNSINC' I~EOIO 

2 LOT.E 1 
l.N J,) lOTE 24 
LN 31) LOH )3 
LN 30 lOTE 27 
QIJADRA.S' 

ESCOLA CL·ASSE 
PCA ESPORTES 
LOTE 2 1E11PLO 

LOTES 

01 • 16 
17 e. 18 
01 • 16 

ARfAS 
90 120 

120 150 
150 200 
200 

J.67 429 

16HO 1690 
1730 180•0 
11501 1850 

.E. 

LOS 

1 
E PLA:Y GROUND 
REUG:'toso 

COO HA.TIHtzA 

01 RES INO 
01 RU lN~ 
01 RES t~O 

01 R!:::S J:ND 
01 R.ES IND 
01 ia:s IJ.i) 
01 RES lHO 

04 RE.S COi.ETIVA 
04 RêS COLETIVA 
04 RES COt.EliVA 
04 A.ES C01.ETIVA: 
04 ti:ES (.Ot.""i:T.iVA 
n4 RES COLEriVA 
0·4 RES COI.ft:IVA 

11 COM t.·OCAL 
'11 COI1 LOCAL 

12 l'lfC/HOSP 
32 Ml:O/HOSP 

. 13 (iA!l:Aii.EHS 
41 2.GR-'U 
42 1.GRAU 
42 1.GRAU 
42 1.GRo\U 
42 1.GAAU 

42 1 .. 611:.\U 
SS GlliASlO E$P 
90 TEMPLO$ 

4R~A ca 
Tt~R~~O 

200,CJ 
zso,oo 
120,CIJ 

a,co 
c,co 
.o,ca 
o,oo 

294,C.O 
o,co 

1.470:,-GQ 
o,·oo 
o,oo 
o,oo 

8!2,Qi) 

36Q,(i0 
4so,oo 

4.20·Q,C:l 
soo,u 

1S·95S,a7 
90.ooo,c:l 
5.134,C\l 
5·778,19 
4.6B2,1S 
5.879,83 

4-soo,.oo 
7.370,00 
1oo2QQ,QO 

•.,: I 

P-'GtNA : l~C 
~~I$S~'; 2J/1a/lU 
ijQR' : 16:1l:l4 

VALOq 00 VALO~ DO 
TiR'U'iO 142 COtUT 

1.021.000 
1 ~22a.ooo 

810.000 

450.000 
Sl5.0M 
t.7S.CJü 
765.000 

8.400.030 
9.450.000 

ll.600.000 
:S6.1.)C.a·ac 
J8 .. ESD.DOO 
40."320.000 
21.000.000 

5.250.ooo 
6.000.000 

5.520.000 
2.9\4.000 

12.c1o.ooo 
44.110.COC 

é .. 2J6,0JO 
6. •2o. O•JO 
5 .szo.ooo 
••• 24.000 

5.520.000 
9.200.000 
3.Z7S.O·OO 

12• OUíl 
12.010 
12.000 

12.0:::10 
12.0-10 
12.0.)0 
12.000 

15.0JO 
1S.QQO 
15.0'.)0 
1 S. OJO 
15·000 
15.000 
u.ooo 

14.000 
14.000 

n.Q)o 
n.ooo 
13.0<lO· 
13.013 
o.ooo 
13.0JO 
n.ooo 
n,O!lO 

n.ooo 
13.000 
n.ooo 

~~~J~~dlili•w*''•~iMM-.·ar 6, • ..._ ••• , •. ~. 

~I . 

. 
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'l~AD&; J~-TAGUAT(~~~ 
lO.'iA : 1--.ortE 
.HTO~ ; ll-CNL 

~U't j)y QU'At~R.U .............. ... .................. _ ...... 
0010.8 Cltl 1 LOTE C 
·JOlO.S Ctil. 1 LOTE B 
oo:so.l thL 1 LOTE A. 
oo.o.o Chi.. 1 LOTE 11 
uoso. 7 CNL 1 LOTE E 

• 

281 

.ANEXO DA. LEI 1(\HIERO OE OE • ;)fi 1 )90 
P~UT~ DE YALCRES VEHAIS DOS T~RRENOS f tCtftCACOES DC UtSfRlT~ 
FéOé.RAL, PARA INCIOUCCIA 00 lPTU, NO EX~RCl,CIO OE 1991.. - SI'' NCZ$ 

lHA DO 
CO,•U/üLOCOS LOTéS COD NATIJ!tEZA TEitl\ê.~O ---------- _________ ..... -- -----... ----- ____ ............... 

IZ CENTRO COK Jo9oo.co 
12 CENTRO COH 3.9QQ,CIJ 

CLUB SOCIAL 51 CLUBES 18.00Q,QO 
FE II' A _LIVRE 71 FEIRA LlVRE 16.80·0,00 
PLL 76 PLL 1.too,oo 

" -.. ,, ........ ,. ·-·· 

~A6INA t ~31 
EMl&$,0: Z3/1J/IO 
kOnA I 18:11!34 

VAL03 ~O VAL01 >0 
'T~R~L~O MZ CJ~ST 

11.25C.ooo 
11.Z50.010 
Ho600.00'0 
l2o600.ooo 
31.500.000 

14. 000 
14.'ooo 
u.oua 
13·000 
16. SO·O 
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Cl~A~El 5S•TAGUATI~GA 
ANEXO OA LEI NU"<RO OE OE DE 1990 

PA.GttiA ; lJl 

!O <A : 1•NU~lt 

PAUTA.OE "IALCRtS VENAIS DOS H~HNOS S f.DIIIUCOES DO OISTR!TO 
E~l5SAOI ll/IJ//,0 

SETOR ; l4-StG CO~ERClAL 
FEOé.RAL, PAR'- l.'~C!0Ettt1A DO IPTU' HO EXtRCltlO OE 1991. 

- o~ KCH IIORA I 18:1l:ll 

AR.~A oo VA\.Of:t DoO Vl.l.OA ~O 

uu~ .. ov QUAiilílAS COIIJ/llLOCOS L!ltr.S 
&00 NATI,.,I.HA 

f(..\K 1.f•.l T!:""'tt'IO "'Z tlli\'H 

----- ......... ----- -------- ---------------- -- ----------- --------·- .................. ----- .................... 

JOIO. a SIG CO"ERtlO 
l00j$ 10 COMERCIAL so.oo 400.000 ÍI,O~O 

oozo.s S!G 
TOC!)S 20 lND URUANO JQO,CO 1.200.01)0 14.0-JO 

00}0.2 "' 
TODOS 20 IND URdANO 334,40 1.1zo.c~o 1 '· 000 

:.~vt.v.o :ilG 
TODOS 20 tNt'l UR1IAIIIO l5tu19 1.0~0.0,}0 14 .. 0J'J 

oo;;o.7 SIG 
TODOS 

2:8. ItiD ~ COM 1:sCtOI.) t\JU.OUU 11 .. UJO 

0060.4 SI' 
TOO OS 28 UO E COM zso,oo z.o·OD,OO·O 14. o•o 

0070.1 SIG 
TODOS 28 lND E COM JSO,O:J 72C.000 14,000 

o·oso.9 sa AE 
oz n GARAGENS 15.955,!5 2s.ooo;ooo 16.000 

0'090. 6 SlG LA!. 
A 70 ICA JO~N.US 19,2:5 H.'OOO e.ooo 

010·0.7 SU AE DEL POLICIA 1 
84· SEG PUBLICA 7.9~!.50 16.000.091l 1~.000 

I. 

-1 

~~'''~ •r . it,!! 1- ·! .; ip~~·1il'l~l·ilf''~ji ·i~;j,.l, ,:;.,f ..... , 
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Cl~A~E: JS·TA~UATlNGA .l!<IEXO DA LEl ~Ul'llAO .. •• 01. 1990 rt,tHr.o\ T n~ 

tO•f1, I Z-')UI.. PAUtA OL VALO~E$ VtNAIS DOS TtAR~HOS E f.D1f1CAtQE~ 00 biSt~tl3 ['ll~~~Ot l~/tJ//0 

.EJOR : l4-ol:>A fiOEHAL, PARA t~CI~ENClA DO lPTU~ NO EX$MCltt0 OE 1~91. ... ~:;r NCH HJII.\ I 1 :1l:H 

1\?ê.l. DO v.4l.O~ ~o VAI.O't JO 

·'41.1/1 tl\1 OUADRAS COIU IDLOCOS 1.,-:)l\:S COI> "tHliAilA H.!IR.~~:J T~R'!t:"'l~ ~2 (:O~SJ 

------ .......... _ .. ______ ...................... ----- --------------- ... }. ----------- .......................... · .. ------ ............... -------
0010.8 OS.l-1\ESle.EtiCIA. IH~lV!OUAL 

oozo.5 QH•C1 01 A 21 01 i!ES H4~ 3HtOZ 10,.5JO.O.J0 ZO.OJO 

il030.L QS-'"'02 01 ... 19 01 RêS INO 3óStG2 s.~sc.oJo 2o.oJo 

JOIOQ.C QSA-03 01 A 41-HIP" 01 R(; S lN' 349,63 343\JO.OOO zo.o:;o 
JO)G.7 -OJ OZA.ftZPA.R 01 R:ts I~D 315..-69 J.,SOO.OJO 20.0)0 

JG60.4 QS,t.-04 01 ,l 37-!I'I.P 01 RtS lHO 31 $,61) J.son.ooc 20•UJ0 

i.! O 70.1 ·04 02 A. 1:\-PAR 01 ll.ES tktJ J1$,60 :s .:,Jo.ooo zo.ovo 
)OõO.! os.t-os 01 A 11 01 Q.êS I!;O 4~5,62 5.250.00~ 20~0~~ 

J090.6 QH-Oó 01 A 09 01 !te: S lHO 43~,96 I.ZIO.OJ·O ZO.OJO 

.)1J0.7 QSA-07 O:t A l1-IHio' 01 RES I~D 434,73 4 .on.opc ZQ.QJO 

01'10.4 -07 02 A 22-PAR O! iUS I~~D h9,fl 4.0H.OJO 20.0JO 

01iüo1 QiA-Gd 01 A 17-UIP 01 .:t.ES INO 312,70 3.õ1>.C"0 zo.oJo 
0130.9 ·a• OZ A 16'"PAit 01 !US l!\JP H7.;o30 4.~â~,Ç.3C ao.o HJ 

J1i~J .. b OS.A .. 09 O 1 A 11 01 lU. S INO l,S91'4S J • 'JO.t>tJO to.o . .HJ 

01:.0.3 Q31o-10 01 A o~ 01 itE. S 'tND 353,4~1 3.500.010 ao .. o·Jo 

01bO .. O QSA-11 01 A. 21 01 RE S tND 31Dr1UI 8.750.0J0 zo.ooo 

~170.d Q;;~-12 01 A 21 01 ·us ~~ '310,0;) 8.750.000 20.0)0 

V1 dO .5 "s.a-u 01 A 42 01 RES lN J10rDJ 3.313.0:10 21h0il0 

JHO.l Q:).l-1'1 01 A 42 01 RES INil 31Q,CO 3.395.0.)0 zo.ooo 

:J2..J0 • .) OSA-15 01 A 42 01 SIES 1~0° J1o,co 3.Hl.O'J0 zo.o.Jo 

Jltt.I.C Q;i~-16 01 A 42 01 US IN~ 310rO:l J.lH.OOO zc.uJO 
ono.a Q.).l-17 01 A 42 ;)1 R:ES lND 31o,co 3.315.000 20.0JO 

J('l{j.~ QSA-18 01 A 42 01 RES lf(D 31 o,cn 3.3lS.O·lO là.O·lO 

0240.(. QS~-19 01 A 42 01 R:ES ltiD Jto,co 3.325.0:10 10.0JO 

uzsa.c .1.SA-.2'V o 1 A. l1 01 itE.S INO 31C,CO J.JZl.OJO ZO .. OJO 

\li!60 •. 7 l.lS.l-i! 1 01 A. 21 01 i!ES !NO 300r00 2~940.000 l:O .. O:>·O 

02/D*~ QS.l-ZZ 01 A 12 01 RES !ND 300,CO 1 ••• 0.0<10 20.0~0 

02.i0.1 Q~.l-23 O I A 12 01 RES ao JOQ,QlJ 2.940.CJO ZQ .. Q,)C 

OH0.9 QSA-24 01. A 1Z 01 RES IKD JOO,O'J 2..F940.000 2o.oau 
ülOO .. (l QS.l-ZS 01 A 12 01 RES I~l) Jao,co 2.940.000 20.ouo 
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01 ~ dU 
01 A 20 
Ol A lO 
01 A 20 
01 A .so-u:p 

.\I'..:Fi.t t/,. ·( 1"'V v.! " .: ;-y,;r1 
-'~t.:AS IHIAV 01 >\ l7-I:-tl-' 

02 A 4'3-PAR 

Aii:.;AS ~AklÍ.V 
01 A 39-lMP 
Ol A. 50.-PAit 

AiltA.l 1/,l.iUo\Y G1 A iS-.Ir.rP 
ú' J,. 4ú-PAR 
01 A lO 
01 A 2D 
01 A lO 
01 A 20 
01 A 40 
01 A. 40 
01 A. .2:0 
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~1 il.t:: S !ND JbO.rOiJ 3·45o.o:1o f~.O.Jt 

a1 ltl:.S. 1~0 J!IO,CIJ 3.12~.litl0 f -1.0JO 
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01 -;,IJ:$ 11-1') 3~0,CJ 2 .. 5JC.O~O IB.OJO 
01 1fE: 5 -::/jiJ HOrCl Z ~Z5D.0.1C i J.C·jo) 
J1 ;tt;5 lf-10 j;>J,Ci) ;; .,!jG.t.Jii H.O.)C 
01 !tt:S t NO J&o,oo ;: .so:..oil•.l H;QJO 
01 AES 1Ni' .!Jo,oo .z.s_~~.O")C Ht.OJJ 
01 .tES ~~~ J.;c,cJ (.~..Jt;i.C)C. .1S.f.:,JQ 
01 >li;S INO 3:tO,CtJ ~ .~J'(,.Q.);j u ... oJv 
01 RiS lNO 3!lo0,&1 z.sac.o,Jo , •• cvo 
01 .tES IH~ 3zo,co z.soc.Mo lS.OiJC 
Of RE$ l.NO 3-2:0,C·j z.5JDuJ·'O 10.0.:10 
ii1 RE$ IJW JZo.oo 2.$J0.000 t~.O:Ju 
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C~JA~f: J~-T~GUATING~ "NUO D.A lti '4U"'ERO DE OE Ot H9:l< :-.\Hit' : 2: lG 

zo·'" .; 2"".i!JI. PAUTA Oi: 'JALO~ES YlNAIS DOS TURt:'lOS E EDlHÇACOC.S 00 ~UTRIT:.J ~~~~~~o~ 23111/iO 
.H TM : l7-CSE FEDêRAl, í'A.H UCIOl!kCIA, 00 lP"f..J, NO EXEHCICIO OE 19'11- .. E!t: NCZS IÍ')R .\ 1 1':1lal4 

AP.C.A O!) V'Al.O":t ()O YALIH i)Q 

:-4J.i .>V IOIJAHAS CO.'U/t1LOC03 I.OHS eco uuu.uu TI:Rr:tt~O Ttit 1E'IO "'2 CIJ~ST 

----- --- ................. - ------------- ----------- -- ----------- ------·---- -------.... ----- ............ -
,;L.u.y 
.),;: .i•.J. 5 ;s;,..!H.\BITACAO COL.ETI\I'A P.tOJECM 01/07 04 itES COLHIVA 522,.$·J 23.940.üJO 20.0-)[ 

,U.2 'tO •-' CJe~-CJMiii:CJ3 LOCAL 
)(':JG.7 -01 Ol 11 COM LOCAL 1.106t25 so.c~c.ooo H.SõO 
Jl73.4 -C1 Ol 11 COH LOCAL 1.1Ss,co ~ê.OJO.C'OO 1l.5J{I. 
ü2 .,:1).1 C;ib-G1 04 11 COM LOCAL 1.19S,7) 36.(i..,Q.OJO 18. :,OJO 
~Jc. -.~.:;.)i c.> .. -02: 01 11 COM t.OCU. 1.116,25 49 .. 0í)C,.OOO H.5JO 
J,lJl.I.O -Ol 02 11 tOM LOCI\1.. 1.1Jo,co. 49.000.0·lC H: .. 5J;) 

iB1V.7 -oz 03 11 CO"' LOCAl 1.zB,7S 49.Cr'.lc.o..;o 1 "!.,. 5.JU 
.:;! .:~. 4 -;).! 04 11 C.O!rl LOC-AL 1.l'i7,5J 4~.éOC .. O.!O 1::'.5•)\.i 
J;..H,.1 -o.t. os 11 CO!ol LOCAL 1.C11,h 1Jj,.Q•JC .. CJ~ 15.SJU 
JhJ.9 cse--02 o~ 11 COM LOtAL 1.136,25 n.•o.c.coo 1$. SJG 
JHO.o -C I 07 11 COlo\ LO,,~Al 1 ~uo,c,o D5 • .JOC. 0-Jl' 14.S.JO 
H~v.J c Jt: -.Ji2 Ol 11 COM to·tAL 1.U3r7;5 .)~.voe:. co·o ·'fa.s~}o 

J.H~.:., css-us 01 11 c·011 LO~AL. 1.H3,7.S 1J5.0::\! .. C;J0 1 a • l,OC 
JJ,.)Coó -JJ o ~/06 11 ~OM I.Q!CAI. i.l;!J,C·l 1 n ;;;v c. c1o la.BO 
J.~n ... ; -&3 o·s. 11 t0'1 LOCAl. 1.z;il,C•) 10S.G)O,.OrJC !I,.SJiJ 
.;4.;., .. o -Cl 04 f1 COM LO.C·Al 1. zn, n 63.CoJO.CJO 1>J.S.,jQ 
J .. h.l. 5 -05 os 11 CO"' LOCAL 1 .. 11&,1':; 103: .GJC.Q.)O j3.5J.O 
·J4 ~·J. (. -ú..S 07 11 CCM LúCAL 1 .. 1t~O,CJ 42.{f.JQ.Q:)('; H ... ,SJO 

u.:. .. v.s Ot:-~,3 Oõ 11 C011 LOCAL 1.22},75 63.000.000 18.50'0 
.:;~,:i V. 2 Oii-ll'4 01 11 C0/'1 lOCA.\.. _1.13Z,50 42.0·10.000 18.5).0 
Vlt~li.U -04 Ol 11 COM l.OCA,L 1.177,50 12.coo.ooo 1ô.~!J.O 
H7D.7 -C4 03 11 C0'1 LOCAL·· 1-221,25 41.000.0~0 1ô .. SJO 
Ült .. ~ .1 -04 os 11 tO~ LO'CAL 1 .. 091 ,25 84.000.000 18.5~0 
tlS .H.1.2' CSE-Oo\ o• 11 COM lO'tAL 1.1:ss,co <14 .C:lC. O·JO 18.5JO 
·JS lli.C. -ü4 07 11 COM 1.0CAL 1.1n,sa st .• ;:oO.oao U.5JO 
h!J.1 CSt-Oit 04/08 11 C0:-1 LOUL 2.437 ... 50 168.000 ... 0:10 18.5JO 
~HC.4 esc-os 01 11 COM LO·CAL 1.us,oo •4 .ooo.oio 18 • .SJD 
:..hu.1 -os 02 11 COM t.OCAL 1.178• 75 42 •. 0JC.OOO 1•.SJC 
ú5)ü.9 -os Ol 11 COM LOCAL 1.2l21SO 'H.OOll.OJO 18.5JG 
')3lZ.o -05 04 11 CO·"' LOCAL 1.267,50 ~4. CJO .. O'J·O 18.5•)0 
J57ú.3 -Qs 05 11 COM LOCill 1.1J1,H 42.0JO.o::.o 1 ê\,. 5·)0 
JHG.O esc-os 06 11 COM LOCA.l 1.H3,75 ~2.00·C .OJO 18. 5JJ 
hílll.t. -os 07 11 COM LOCAL 1.1 )6,25 42.000.000 10.5;)0 

Je.J0.9 esa-o; 08 11 COrl LOCAl.. 1.na,n 1H.Sl1C .. Oil0 1b.500 
üb1.;.o CSS-06 01/02 11 COI'! LOi:A(. 2. H2r50 1ll.C.)O.O~O 18.5?0 
Jo.!Vo.l •06 Ol 11 COM LilCAL 1.376,25 105.0JO.O:IO ts.5JO 
Oó.SJ.C -os O< 11 COM LOCAL 1.470,(10 '42.0JO.oao H.SJO 
J6<tü.ó -o o 05 11 CO·f!l LOCAl. 1.n;,co H.noo.ooo 1<5.5JO 
)O)J,.) -Oó 06 11 C.Ol1 LOCAL 1. ns,oo 41.Coo.o~o 1S.SJO 
Jt~I.IO.Z C:ib-0~ 07 11 COM LOCAl. 1·77S,Q'J 1'26·0·JQ .. QOO 1ó. s ·30 

"b7ú.O Clê.""OS o a 11 COR LOCAL 1.775 ... 00 14c.ouo.ooo 1S.S;)O 
0·6.)0.7 CSõ-07 01 11 COM LOCAL 1. 817,50 42.000.000 19.510 
O o 1:J .4 -o r 02 11 C0/1 LOCAL 1•311,50 63.o~o.c•Jo H .. S:lO 
V7 JO. ,S -07 Ol 11 COM LOCAL. 1.nn,so 1.4c.ooo.oo,a 18.SVO 
0710.2 -07 04 11 COI'\ LOCAL 1·617,5-J 140.0Jc.ooo 18.SJO 
07io.o -07 'os 11 CO!H LOCAL 1.?.')7,5') 42.030.000 18.500 
.)7 jQ. 7 C.Sú-07 O o 11 COM LOCAL 1.?á7,S~ 42.0J0 .. 0010 u.soo 
QH0 .. 4 -o r 07 11 C011 LOCA.!. 1.7c.7,SO 42.0·00.0~0 11.500 
0750.1 tse-o7 os 11 co:" LOCAL 1.767,50 98 ,.QQO. 000 18-~SOO 

1 
071){.1.~ tsa-03 112 11 COM LOCAl. 3.60C,QJ 98.000.000 18.5JO 

0770.~ CSô-0~ 02 11 COM LOCAL 1 .. soo,oo 42.00·0.000 18.500 
07aO.J -o a Ol/04 11 COM LOCAL 3 .. 6UO,OO 336.000.00•0 ts·.SJO 

I ' ' ., ·~ :;- ·l·i ·"l14i!oi ... llll illlolo·lto·l ,,, .. ' ~·· 
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ClJA.Ii: 3)-TAGJ~TUúA AtH.XO OA t.d rwi'ILR.O OE ~· >' 119U f·'Af,!l,.\ : .: ;:: 
zo.~A l-suL PAUlA DE. 1/ALO!lf:S Vt/Mts DOS ti;".Rl:'40l e t.DUI(At!J.ES 00 tJt!.fR!TO l!Hh,O; -!l/l.J/ Jl) 

SE TV.:t .!d-Q.i( FEDE~AL, i>lo.R~ lNCIOUiCU 00 J,_T;J~ k!l .a:,ett>H:!.O lE 1?91 • .. LI<: twCH ~o~:) :tA : 1â:1J: .u. 

AP.t.A C.) 'o'ALO'! JC VAl.C-l :>O 
'H;'1 JV t;<JAJti~S CO:'IJ /llLCCCS un::s • CO~ NATU H Z.A TrHtf4:l 1~~·(~~0 '!2, t:)~lt 

------ ------------- .............. :.-............. ----------- -- ............................ ... , ..................... ____________ ..,_ 

JJI0.8 Q;i C-rH:SiiJ E~CIA INDIV'IDUAL 
Jt)lV.5 QSC"'01 o 1 01 RES lhi) 5~Q,OJ 3.1~0.0JO 16.SJú 
ll030.Z -01 02 A 20 01 RES lM h(),CC z.osc.o'):l 16.~-J\) 

OO~O.ü QS.C-02 01 01 ltES IN;~ S:!S,GO 1.400.0"~ 16.500 
0050.7 -02 02 v1 RES lN~ s:.c,ctJ 1.400. C~J 1o.5·lO 
(lüb!J.4 -02 03 A 39 01 R~S INOI Jso,oo ,;coJ.OJo 16,\;Jn 
la rv .1 

_, 
O 4 A 40 01 ilES 1!\.) 3!Jo,c:o Z. OlC, CJO 16.5)0 

JJjQ.9 QSC.-0.1 12. 28 01 A lO 01 i{t:.S IN:t lD\J,C::J 1.b40.C?O 16.S.Jü 
OO'YO. 6 QJC~O.r. 01 02 01 RES IND 525,c·u 2.400.000 16,.S!JO 
V1Vü. 7 •ú4 03 A 40 v1 ~t.s It\D: 35ú,CJ z .. ooo .. CJO 11i.SJ0 
íl110.4 QSt-os 01 " 29 01 ltES INíl 3&Q,CIJ 2.coo.ooo 16.5Jil 

0110.1 QSC-06 ;)9 H 
01 so .. J -16 18 ZO E 
J1 .);:) .ü -u- A zs 01 A 28 01 iUS lNtl 3QC,QO 1.640.000 16.-5J'O. 
U170'.il QSC.-\.a 01 03 A 1,0 01 ~Eli IND :uo,o·o 2 .coo.ooo 16.5:JO 
0130.5 -07 02 01 AES IND 525,_00 2.400.000 16.SJO 
01 w.2 ~SC-Ol 01 A 30 01 US INO HO,CO 2..COO·.Otl0 16.s:J·a 
o.z,JiO .. l QSÇ-1lJ 01 A: 40 01 ii.ES INO Jsc,oo c:.ooo .. ono -16. 5;){) 

0210.0 "~c-11 01 A 20 01 RES tND 3úO,CO 2.00C.Ov0 16.StJ,j 
UHO.ó QH-13 E 15 01 A 40 01 RfS lHO 35Q,CO 2.000.000 16.SJO 
0230.5 QSt-17 01 A 26 01 RES lN;) 36Q,(l1 2.ooo.ooo 16.500 
02•ú.2 \1 ~(-19 21 01 • 18 01 RES lN~ 36Q,CO 2. 0·0·0- 0·00 16.500 
U2:iO.O QSC-26 01 • 14. 01 RES UD: 3QQ,Q·O 1.760.0-()0 16.500 
02 60·. 7 QSC-2.7 01 A 07 09 14 E 01 RES IND: 30Q,QO 1.760.000 u.sao 
o2~5.a -17 08 01 RES IND 60a,oo 3.240.000 16.5ijO 

·1 

~,.,;[.; 1'\ I o'l~·~ I di!oi•i ' ;' lo;IJI; i' di ;,, [, ~~!&.-: • tli'l,il;iollir<•à tóio ' 
i -~j~j-,Mq!QIIIl<4~1111; i3JIJIRÍ~~: I! .,,~Járf~, 
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CIOA.Dé: 35-TAGUA.tl.iGA A·~EXO PA l.t1 ,'IU'H:~O OE DE DE B90 PA~l!IA J U9 
Z::>"IA : 2--~UL PAUt~ Q~ VA~CRES ~ENAlS DOS TF.R~E~OS ~ ~OlFlCACO!S DO OlST~lTJ Ell~~~O: lJ/1~/10 
aro.:t , l9-t.:>t HOERALI.N.ftA IHtlD.EHCIA DO IP1'J! NO ex·,utCltlO H 1Hl .... ·:M NCII- li·)'lt·\ : I'H11:34 

.\H~ DO V.'l.C-~ )0 VA.LO'i lO 
NU.1 OV QU~0RA3 C:ONJ/aLCCO$ lJhS COO lUTC!HU TBRrNQ T~R~E'fiJ ~2 COh>f ------ -----.................... ------.. ---- ---------------- ·- -----------. ... _ ...................... ------.............. ... .................. 
JZ7G.4 CSt.:CilHERCIO• LOCAL 
'J2~0.1 ·üt 01 11 COM LOCAl. 1 )0JOG:J l.l:lC.MC 1o.sJil 
01.10.9 -01 oz 11 COM \.<lt.M. 1:;a,cJ J.o;o.aJo· 16.SJO 
OJJO.G -U1 03/04 11 tOI'\ l..OCH JOO,O:J 4.2~c.coo 16.!i00 
;).J10.1 -01 O< 11 td/1 LOCAL 1)Q,QO J•SJO.C~O 1~.soo 
OJ.!{).4 csc-nz 112 01102 11 COJII lOCAL 3\JQ,Q.) 6.530·0~0 16·HO 
üH0.1 ·U2 03 11 tO~ LOcAL 150,00 3.500.000 16.500 
i.lHa.9 -oz 04 11 COM lCtAL 150,QQ J,~oC.D'JO 16.S:JO 
o.Ho.o CSC-03 01 11 COM LOCAl 1 SO,(ji) 3.5~0.000 16.5)0 
Ol~O.l •OJ 02 11 t011 LOCi\L Hc,oo 3.soc.oJo tó.SJO 
0370.0 ·GJ o; 11 COM lOC~L 15o,cõ 3.sao.ooc 16.5~0 
·aHO.S. -0) 04 i1 COM LOCAL 150,00 3.~oo.ooo 16·5.JO 
•nH.~ esc-o; OJ/04 11 C0/'1 LOCAL HO;cJ 6.530.0JO t6.5ü0 

. JB0.5 c; st-04 os 01 11 CO~ LO·CAL 1>0,0,J 3,SoO.OJG 16.SU0 
042U.C -o.:. os 02 11 tOM LOCAl.. tso,oo l.OJOtOI)·O 16t ~0·0 
O.!dG.ê. -04 O:s. 03 11 COK LCtf.L 1'io,no loOIQ·,Q1Q 16 .. 5J•Q 
'J44C.5 -o4 os O< 11 CO"' LOCAL Ho,oo 3 .. 5,)0.01)0 16.500 
04~0.2 cst-06 01 11 COM LOCAL Ho,oo 3.soc.ooo. 16.$00 
0:4~0.0 ·o• 02 11 COM LO'CH HO,Qf.l J.O)O.OOO 16.500 
::147\1.7 -o o OJ 1t CO!II LOC_.L 1 ~o,oio 5 .2sc.coa to.soo 
Jld0 .. 4 -o• 04: 11 C0/1 LOCAL 15o,o:IJ 3.5QG.G:JO 16.e5U.O 
JHl.C tst-07 01/02 11 COM LOtA{. J1o,co o.Sl0.000 16. $)0 
U4d4.7 t.sC-OJ Ol/04 11 COI'\ LOCAL 310,00 6 .. 5SO.C.;)·0 16.~,)(} 

047G.1 tsc-ot oa 09 01 11 COM LOCAL Ho,a .. o J.soo.ooo 1tt.5JO 
0500.2 ·01 08 C9 02 11 COM LOCAL 150,00 J.oso.ooo 16.500 
05lO.G ·C7 08 09 03 11 CO"' LOCAL Ho,oo 3.080.000 16.500 
OS2J.7 •07 08 09 04 11 COH LOCAL 1$0,00 J.soo.ooo u.soo 
OSlO. 4 C.SC-10 01 11 COI'! LOCAL uo,oo n .. &50. ao-o 16.500 
os. o. 1 

_, 
01 11 tO~ lOt.IIL 1so,.oo l .. o~o .. ooo \9.500 

0550.9 -to Ol 11 COM LOCAL 150,00 3 .. 0$0.0:>0 16.soo 
05b().6 tst-10 o• 11 COJ!t lOCAl. Ho,oo lo50•0o000 16. soo 
0570.3 CsC-11 01 11 tOH LOCAL 1 ;t),Q·O .s.soo.oao l6.Sd0 
os :so.o -11 02 11 COM LOCAL Ho,co J.oao.ooo 16.sao 
JS~O.I:I ., 03 11 COM LOCAL no,oo J.o,o.ooo 16. sao 
06J.0..9 ·tt 04 11 CO!'t LOCAL Bo,oo S.7i)S,.O'l0 16.5!10 
0610.6 tst-1! . 01 11 CO!I! LOCAL 1SQ,QQ >.soo.ooo 16. 50tl 
0c5;~0.3 -12 02 11 CO~ LOtAL 1so,oa J.oso.ooo 16.500 
065G.G .,, OJ 11 COH LOCAL 1so,oo J.oso.ooo 16.SJO 
o6.-o.a -12 04 11 COM LOCA~ 1$0,00 J • .s.oo.ooo 16.5il0 
oc.so.s GSt-AE 5 51 tLUBES l•aoo,oo t.ooo.ooo 16.2•JO 
\l6óO.l •ARfA PUA ClUBE UPOATlV v o SI tLOBE.S 1?.240,00 45.500 .. 000 16.200 
0670.0 -ARCA PARA ESfACAO OE TRATAMENTO UQOT a1 AGUA/El&OTOt &s.aoo.oo ~s.2no.ooo 16.000 
06&0.7 -AE 1 u E~T Rtll& 22.418,00 14. 40·0.000 I SoOOll 
06>1'0.4 -AE 6 u EHf OIVERSAS ~.7so.,oo 3.600.000 15.000 
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Cl>A>E: JS-TAEJATI,GA ~NtXC DA LEI ~~~fQO •• .. ~~ 0911 PA.:.Hu : 210 
lO-iA l 2"'3UL PltliTA IHi 'IALCRtS 'IE'iAts OOS HR~~~OS E. .dHfiCHOE.l 0;} DlSTUTO E~ISSAO: 23/1l/~0 .a: rol{ : lO .. a;. ft:i>·;~IIAL• P/:1'11- ,t'IC[O'I;IItl-\ DO 1~1_,, )0 O:HC%C10 DE' 1~')1• .. ~r NCH Jlj't~ -: 1n:1ltH 

.\f! :A 0-J .VALO~ lO VALO~· Oil 
tiU."' ó)it Q~,I~US C0'4J/DLCCOS LO,TES CD> ~A IU,IlA T'E~R 1:HI) T: R<'~O ~2 C~H\1 ............ ... .......................... . ...................... _ ................... _____ - ......................... ···----........... ---.................... ............. _ 
.JI.lH •• o:. WH-P!,S4Dr.r.cg :~I~IVI~UAL 
OO.lll~.S o.a:.ut 13 t~· li1 o\ ~t) .!1 .HS lf,l) ~-1l', '·'·l ·t.·Jí.'.OJI) F·i~JO 
IJ(i JIJ ol. :. .I.-..;~' I ::J :Jl .\ <'I .Jt -c.~ r:..<> .3.-li.., .. n .:.~o~.:..CJC 11.t:~oJ OQ4u.IJ W .. jj-U3 J5 0/ E. 
0045,0 -09 1S ' 11 01 A 40 01 US INO Joo.co 2.200.000 17.0~0 
00)0.7 1>~-04 1Z 10 01 A 40 01 Kf.S lNJ) 300.00 2.oz4.ooo 17.0lU 
OO>a.4 1Ut•C6 02 A 40"'PAR 01 itl:.S 1ND J!)Q,CO 1.914.000 1?.0JO 
3070 .. 1 -o, 01 A J9-I:1P J1 lfH (NO JQO,.('!': t. "·10. 01'0 1 i".0;),0 
oo~o.~ ~:.t•t,J ·tG 24 01 " ~(; "' ift. S H~.> lJ.Q,.!,)O 1.Yjl!'.t;:l0 17 .OJO 
0,090.6 QSC-11 19 2:1 E 

2,2oc.oao 01J0.1 -27 29 31 01 • 40 01 RE$ lh• Jao,oo 17.0l0 
0110.4 Q:.i0"'14 02 A 40-PAR 01 .RES !NO 3r~·o,cu 1.930.000 17.0.)10 
0120.1 •14 0:1 A 39"'HlP " R.ES l!ti> 3::)'(),00 1.914.0JO n.oJa 
ll1.iG.9 uo-.a E 2J 01 A. .c.o ot· us li\;) JOQ,.Q;J 2·024.0?0 I7.0J,U 
0140.0 QSU-H E 33 01 A 20 01 RE S llltl 300,00 z.e:oo.oo,o 17o0JO 
1l1SO.J R~0·2:6 E 45 01 A 24 J1 ~C i INO 3oo,co z.zrJo.ojo -17.u.lu 
111-lll.C -u 01 " 48 01 ~ES !Pf.) Joc,.oo 2.024.0·\l·O 11.01)1,) 
0110. a QSD-JO 01 A 48 01 ·;e,es lN:r J;)Q,QJ 11!.024.000 H.OJO 
ouo.s CISt-32 01 A i'l. 01 RES 1"'0 300,00 2.024.000 n.oao 
01 ~0.2 QSC-35 37 l9 E 
0115.3 -41 01 A 40 01 R:es tr.o JIJO,GO 2.oss.ooo 17.000 
0200.3 RiP""Id 01 •. 40 01 RE'S lHO 300,0;) z.zoo.ooo 17.000 
0210.0 QSD-41 01 • 48 01 A.ES UD Jo,o.oo 2.2oo.oao. 17 .. 00'0 
a22o.a u~•.u ~1 Sl E 
02l5 .. 9 -ss Ot A 48 Ot REI INP 3oo,oo 2.068.000 .17.0~'0 

l, 1 il.llill• j., ,;11, I• ~ , ' I I ill!<ll' .... ,~r ••• , ...... , •• j, 



/ 

tl>JA)E: 
ZC:L!it. : 
SEfC:t : 

Nld 0\' 

J2 J.) .. .S 
!>2 .. o. 2. 
0250,0 
02:J0o7 
Ol7o•4 
at. o(l.1 
0210.9 
OJJQ,Q 
OltV.7 
JH.O. 4 
;]3.$úo f 
OHC.S" 

I JHO.b 
O.l-60.3 
JHo.o 
O.HO .8 
VHO.S 
')430.6 
Ot.10,J 
hlO.C 
U4JU.S 
1Hi.: .. S 
D4bV.C. 
J47U. 7 
04~0.1 
.)510.0 
05JG,4 
lSJS,S 
tlS..O.t 
05;0.9 

1 O.So\i.o 
J.Hú.} 
il.S:~O~V 
';),510. éS 
V6J0.9 

. 0010.6 
0(12:0.3 
oo.so.c 
0640.8, 
·Jti50S 
O&~o.z 
.:J670.G 
0630.7 
0690.4 
o?oo.s 
0710.2 
otzo.o 

3S-TAG'.íATViGA · 
l-;oL 
31-C.ilô', 

Q:JAihl!loft. 

t~t-tJII.EKClO · 
cst-01 

-01 
-01 

tSD-ilZ 
-oz 
-Ol 

csc-.:tl 
-OJ 

CSD-0" 
-04 

cn-o.s -o• -o• 
•il6 -o• 

cso-o6 
-o• -o• 
--Q6 
-06 

cst-L:!l 
t\JtJLOS PARA 
A.~b\~ PARA 
AII.EJ.S P II..KA 
A.i: P :fiH'IG 
E5CJU. 1 
\lSC""Al'IE~S HP 
E .i!OL.\ 2 

.... ,_ ESPECIAL 
AiiO. t.St't.Clo\L 
tLU31: ESP\:IRTlV 
CUdE ESPJ!i.TIV 
PC.A E'.iPOflH.S 
Aitl.\ JA:IC/. 
ARE.A ES? 
AiHôl\ .íi:Sf'ECiA!. 
UE.\ ESPf.CIAL 
HL.4 t;SI'HlAl 
ARU ES?ECJAL 
AilE:.A ESPtClA.L 
ARêA ESPCfCIAI.. 
,UU ESPECIAL 
AREA ESPECIAL 
AREA. ESPEtlo\l. 
.U.U ESPEtHL 
AREA ESPEC.lAL 

COUJ /BLOCOS 

LOCAL 

A'tEXO Dli 
flAUTA OE 
HOtHAL, 

291 

L€ r NU,lft RO J>E 
'IALO~e3 VENAlS DOS 
PARA INClDahCIA PO 
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